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ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่ม 
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

เรียนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่�น

 ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ และเห็นชอบให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ นั้น 
 การดำาเนินงานของบริษัทบรรลุผลตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยวิสัยทัศน์ “บริษัทเหล็กชั้นนำาด้านนวัตกรรมและ 
ความเชือ่มัน่” และพนัธกจิ “Innovate life through steel and its application, engineering, energy, and marine innovation” ตามแผนยทุธศาสตร ์ 
3 ปี (2560 - 2562) ซึ่งได้กำาหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์หลักในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและการเติบโตให้กับธุรกิจ 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรานี้นอกจากมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ยังสอดคล้องกับวาระการพัฒนา 
ตามกระบวนทัศน์ขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในหลายด้าน อาทิ  
การมสีขุภาพและความเปน็อยูท่ีด่ ีการรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การจา้งงานทีม่คีณุคา่และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ แผนการบรโิภค 
และการผลิตที่ยั่งยืน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืนในปี 2560

ด้านเศรษฐกิจ

 บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทสามารถดำาเนินงานของบริษัทบรรลุผลตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผนอย่างเคร่งครัด  
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ 4,535 ล้านบาท นับเป็นผลการดำาเนินงานที่ดีกว่าในปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 2,869 ล้านบาท บริษัท 
ชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,643 ล้านบาท คิดเป็นเงินต้น 1,539 ล้านบาท และดอกเบี้ย 95 ล้านบาท  
และนอกจากนี้ เราสามารถชำาระหนี้ได้เร็วกว่าที่กำาหนด 280 ล้านบาท รวมชำาระหนี้ในปี 2560 ทั้งสิ้น 1,914 ล้านบาท
 1. เราพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Product: PVP) โดยเป็นการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
พิเศษ (Premium Value Products: PVPs) จำานวน 1,285 พันตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของปริมาณขายรวม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อนหน้าร้อยละ 12
 2. เราจดัซือ้สนิคา้และบรกิารจากชุมชนบางสะพานและพืน้ทีใ่กล้เคยีงมลูคา่รวม 190 ลา้นบาท สรา้งผลประโยชนใ์หก้บัธรุกจิและวสิาหกจิ
ชุมชนจำานวน 453 ราย และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาเป็นคู่ค้าใหม่ได้ 2 ราย
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 3. กลุ่มเอสเอสไอมีการจ้างพนักงานท้ังสิ้น 2,502 คน โดยในจำานวนนี้เป็นการจ้างงาน 
ของกลุ่มเอสเอสไอที่โรงงานบางสะพานจำานวน 2,103 คน (เป็นพนักงานที่มีภูมิลำาเนาในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จำานวน 1,511 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.85) นอกจากนี้ ยังมีการจ้างพนักงาน 
จ้างเหมาจำานวน 425 คน
 ทั้งนี้ ในปี 2560 กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งปันมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
ได้รวมประมาณ 4,013 ล้านบาท

ด้านสังคม

 ในปี 2560 เราได้ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 50 โครงการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ 
ประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 26,971 คน 

 •	 ด้านการพัฒนาทุนทางสังคม
  การจัดการเดิน-วิ่งฅนเหล็กมินิมาราธอน 2560 ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
เรามอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำานวน 2.38 ล้านบาท แก่มูลนิธิผู้ดูแล
และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยอดบริจาครวม 10 ปีกว่า 24 ล้านบาท

 •	 ด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
  โครงการธนาคารชุมชนเป็นการดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบ 
มีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานจำานวน 19 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ตำาบล โดยมีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้ชุมชนดำาเนินการจัดตั้งธนาคารชุมชนจำานวน 18 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 28 ล้านบาท และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์รวม 3,282 ราย และ 
มีการจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชนจำานวน 9 แห่ง เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม

 •	 ด้านการศึกษาและเยาวชน
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร โดยร่วมมือกับ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ช่วยหนุนให้ระดับการเข้าถึงแรงงานฝีมือของบริษัทสูงขึ้น ปัจจุบัน 
ได้กลายเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จนถึงปี 2560 มีผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการ
ดังกล่าวแล้ว 10 รุ่น รวม 600 คน โดย 166 คนร่วมงานกับบริษัทในกลุ่มสหวิริยา
  2. โครงการกองทนุสหวริยิารว่มพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน ในป ี2560 มโีรงเรยีน
ที่อยู่ในโครงการ 6 แห่ง ทุกแห่งสามารถพัฒนาสร้างจุดเด่นตามแผนพัฒนา และมีผลคะแนนทดสอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ
  3. โครงการสภาเยาวชนระดบัหมูบ่า้นไดข้ยายเครอืข่ายเพิม่เตมิ โดยการจดัตัง้สภาเยาวชน
บ้านห้วยเกรียบอีกหนึ่งแห่ง ในขณะที่สภาเยาวชนดอนสง่า มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาแผนงาน
เพื่อพัฒนาถิ่นฐานตนเองได้ โดยได้รับงบประมาณในการดำาเนินกิจกรรมจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 •	 ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
  เราให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ซึง่นอกจากการควบคมุดแูลกระบวนการผลติ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มลสารทีร่ะบายออกจากกระบวนการผลติ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว บริษัท 
ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยโครงการสหวิริยารักษ์บางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการเอสเอสไอ
รักษ์ชายหาด โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอสำาหรับสถานศึกษา 
และโครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 3,953 คน

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท  
บรรลุผลต�มที่ได้กำ�หนดไว ้
ในแผนฟื้นฟูกิจก�ร  
ด้วยวิสัยทัศน์ “บริษัทเหล็ก 
ชั้นนำ�ด้�นนวัตกรรม 
และคว�มเชื่อมั่น”  
และพันธกิจ  
“Innovate life through 
steel and its application, 
engineering, energy, 
and marine innovation” 
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 •	 ด้านการพัฒนาวัฒนธรรมจิตอาสา
  ในปี 2560 พนักงานเอสเอสไอได้ร่วมมือกับชุมชนในการดำาเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสา 
จำานวน 26 ครั้ง รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 754 คน หรือคิดเป็น 6,032 ชั่วโมงงาน  
และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น 512 คน หรือคิดเป็น 4,096 ชั่วโมงงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย

 ผลการดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มของเราในปทีีผ่า่นมาท้ังการบรหิารจดัการและควบคมุคณุภาพ
อากาศ น้ำา การจัดการของเสีย เรายังคงทำาได้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด ในขณะที่การจัดการ
ด้านความปลอดภยัคา่อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงานตอ่หนึง่ล้านชัว่โมงการทำางาน (LTIFR) 
มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.39 ในปี 2559 เป็น 0.66 ในปี 2560 เราเสียใจที่พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
จากเครื่องจักรระหว่างปฏิบัติงาน 2 ราย แม้จะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็ตาม อย่างไรก็ดีจำานวน 
วันหยุดงานจากอุบัติเหตุลดลงจาก 18 วัน ในปี 2559 เป็น 9 วัน ในปี 2560 และเรายังพัฒนาและ
ปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยการเพิม่ความเขม้ขน้การดำาเนนิโครงการอบุตัเิหตเุปน็ศนูย ์(Zero Accident)  
ที่ตั้งเป้าหมายชั่วโมงการทำางานปลอดภัยสะสมร่วมกันลงลึกตั้งแต่ในระดับฝ่ายงานและระดับโรงงาน 
โครงการจติอาสาสรา้งวนิยั วฒันธรรมความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม และตรวจสอบวธิกีารปฏบิตังิาน
ด้วยความปลอดภยัในพืน้ทีท่ีม่ีความเสีย่งสงู เพือ่ชว่ยกระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัและรว่มปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมการปฏิบัติงานให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ 
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดไว้

รางวัลด้านความยั่งยืน
 
 การดำาเนินการด้านความยั่งยืนน้ันส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ประกอบด้วยรางวัล
เกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี 
ติดต่อกัน ประจำาปี 2560 (พ.ศ. 2546 - 2560) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับประเทศ ประจำาปี 2560 ระดับเพชร (รางวัล 
ต่อเนื่อง 6 ปี) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (ระยะเวลา 3 ปี) ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
ประเภทโครงการลดกา๊ซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และรางวลั
องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำาปี 2560

ก้าวต่อไปในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ในปี 2560 เราจัดทำาแผนกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง 
ต่อวิสัยทัศน์ “บริษัทเหล็กช้ันนำาด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” รวมถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกทีอ่าจจะสง่ผลกระทบตอ่กลุม่บรษิทัและจะเปน็ทศิทางใหห้นว่ยงานตา่งๆ ของกลุ่มบรษิทั
ไดก้ำาหนดเปา้หมายในระยะยาวใหส้อดคลอ้งกนั การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของเราจงึมุง่เนน้ไปสู่นวัตกรรม
คุณค่าร่วม (Shared Value Innovation) เพื่อส่งมอบประโยชน์หรือคุณค่าร่วมที่ทั้งธุรกิจและสังคม 
จะได้รับจากการเติบโตของธุรกิจที่ดำาเนินการอยู่อย่างเป็นแบบแผนมากขึ้น
 เรายงัคงนำาเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคก์าร
สหประชาชาติ ตามมาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจให้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในสังคมใกล้และสังคมไกล รวมถึงตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

วิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของเอสเอสไอ

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ  
เปน็ผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดรอ้นชนิดมว้นรายใหญท่ีส่ดุในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำาลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
แผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้น 
ของภูมิภาค สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง  
และการก่อสร้าง นอกจากนี้ เอสเอสไอมีการร่วมลงทุนในโครงการ
ต่อเนื่องที่สำาคัญ ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและ
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด 
(TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า 
รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงาน
ทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้าน
ตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็น
ทำาเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำาหรับการดำาเนินธุรกิจเหล็ก 
แบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (PPC) ให้บริการท่าเรือ
พาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่าย
วตัถดุบิและผลติภณัฑเ์หลก็ไดใ้นปรมิาณมาก นอกจากนี ้เอสเอสไอ 

ยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100  
ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE) ให้บริการงาน
ด้านวิศวกรรมและซ่อมบำารุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม
ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคน 
มีความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่าน 
วิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทเหล็กช้ันนำาด้านนวัตกรรมและความเช่ือม่ัน”  
และพันธกิจ “Innovate life through steel and its application,  
engineering, energy, and marine innovation” 

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	
http://www.ssi-steel.com
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โครงสร้�งกลุ่มเอสเอสไอ                                     

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

 ท่าเรือพาณิชย์เอกชน 

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

 งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำารุง  
 และออกแบบทางวิศวกรรม  

ธุรกิจ
เหล็กปลายนำ้า

ธุรกิจ
ท่าเรือ

ธุรกิจ
วิศวกรรม

ธุรกิจ
เหล็กแผ่นรีดร้อน

 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน
 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน

    ประเภทปรับผวิและเคลอืบนำ้ามัน  

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน)

บรษิัท เหล็กแผ่นรดีเย็นไทย จำากัด (มหาชน)

 เหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด

 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
 ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า   

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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3.7%

51%

35.19%

99.99%

ลดต้นทุน 
และเพิ่มรายได้

เสริมสร้างรายได้ 
และสนับสนุนความมั่นคง
อย่างยั่งยืน

ลดต้นทุน 
และเพิ่มรายได้

ธุรกิจหลัก

เสริมสร้างรายได้ 
และสนับสนุนความมั่นคง
อย่างยั่งยืน
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ก�รดำ�เนินง�น
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดและนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ  
มีนโยบายดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตาม
ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอม 
เป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

ปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

1.	 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

 บริษัทมุ่งที่จะกระทำาการตามหน้าที่ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล 
ในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุง 
สิง่ตา่งๆ ใหด้ยีิง่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาองคก์รไปสูค่วามเปน็เลศิ 
ในทุกๆ ด้านตลอดไป

2.		 ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ	

 บรษิทัยดึหลกัการผลติสนิคา้และใหบ้รกิาร โดยใหค้วามสำาคัญ
กบัคณุภาพในทกุขัน้ตอน เพือ่ตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้ 
ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ 

3.		 เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร	

 บรษิทัเชือ่มัน่วา่ พนกังานทีด่มีคีณุภาพ จะนำามาซึง่ความสำาเรจ็
ขององค์กร บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะมาร่วมงาน 
กับบริษัทอย่างเข้มงวด ดูแลให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทน 
ทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม จะดำาเนนิการพฒันาและฝกึอบรมพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี  
มีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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8



4.		 ตั้งมั่นในจริยธรรม 

 บริษัทมี เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่าง 
มีจริยธรรม ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการมีจริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ จะช่วยให้ประเทศชาติก้าวหน้ามั่นคง สังคมสงบสุข และ 
ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงดำาเนินธุรกิจ 
อยา่งมจีรยิธรรมตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้  
คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กรที่กำากับดูแล ชุมชนและสังคม 

5.		 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทถือมั่นเสมอมาว่าบริษัทเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม  
และการเปลีย่นแปลงของสงัคมยอ่มกระทบตอ่บรษิทั บรษิทัจงึถอืเปน็ 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของ
บริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมธุรกิจ

 บริ ษัทจะดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ  
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน  
โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม 
ด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

1.	 ผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท 
มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำาหนดแนวทาง 
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2) นำาเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงนิ 
และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
 3) แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม 
ในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 4) ไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ืน่โดยใชข้อ้มลูใดๆ  
ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำาเนินการใดๆ  
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2.		 ลูกค้า

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  
ท่ีมีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความต้ังใจอย่างแน่วแน่ 
ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็น 
ที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ 
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
 2)  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ 
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง 
ทีเ่ปน็เหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรอืเงือ่นไขใดๆ  
ของสินค้าและบริการนั้นๆ
 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4)  จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ 
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ  
และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 5)  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ 
โดยมิชอบ
 6) ใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัวธิกีารใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทั
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.		 คู่ค้า 

 บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัติอ่คูค่า้อยา่งเปน็ธรรม โดยตัง้อยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย บริษัท 
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมท้ังหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 
ในการค้ากับคู่ค้า
 2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด  
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า 
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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4.		 คู่แข่งทางการค้า

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม  
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า 
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 2)  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย

5.		 พนักงาน

 บริ ษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ งต่อ 
ความสำาเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
ทั้งด้านผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึด 
หลักสิทธิมนุษยชนที่ ไม่ เลือกปฏิ บัติ ต่อบุคคลหนึ่ ง บุคคลใด  
เพราะความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ  
อายุ หรือภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน  
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้คีวามปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4)  แต่งตั้ ง  โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน  
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ  
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5)  ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
 6)  หลกีเลีย่งการกระทำาใดๆ ทีไ่มเ่ปน็ธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระทำาใดๆ  
ทีเ่ปน็การคกุคาม หรอืสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน

6.		 องค์กรที่กำากับดูแล

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 
กฎหมาย และเปน็ไปตามครรลองทีถ่กูตอ้งของธรุกจิ โดยการปฏบิตัิ
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำากับดูแล 
อย่างเต็มที่ 

7.		 สังคมและชุมชน	

 บริษัทตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่ อสั งคมและชุมชน  โดยคำ านึ งถึ งผลกระทบที่ อ าจมีต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแล
รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำาเนินการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ท้ังนี ้ไดก้ำาหนดแนวคดิเพือ่เปน็แนวทางปฏบิตัแิละสือ่สาร ดังนี้ 
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กรอบก�รดำ�เนินก�ร
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมของ
เอสเอสไอ

โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�ร
ระบบคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
เอสเอสไอ

ธร
รม

�ภ
บิ�ลและจรยิธรรมในก�รประกอบธุรกิจ

ก�รเชือ่มโยงผูม้สีว่นได้เสียและก�รส่ือส�ร

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

สร้�งคุณค่�
ให้กับลูกค้�

ก�รพัฒน�
ชุมชนและสังคม

ก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ด้วยคว�มเป็นธรรม

ก�รจัดก�ร
คว�มปลอดภัย
อ�ชีวอน�มัย

ก�รจัดก�ร
สิ่งแวดล้อม

บุคล�กร
และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมก�ร

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คณะทำ�ง�นบริห�รระบบ
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

เอสเอสไอ

โครงสร้�งก�รบริห�รระบบคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทมีคณะทำางานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ โดยกำาหนดมีขอบเขต อำานาจ  
หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำากับดูแล และติดตามการดำาเนินงานระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง จัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็น และเพียงพอต่อการดำาเนินงานตามระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการทำางาน 
ของคณะอนุทำางานระบบความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคณะทำางานได้พิจารณาและนำาเสนอแต่งตั้งคณะอนุทำางานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือการทำางานของคณะทำางานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ทั้งนี้ คณะทำางานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคมมีการรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำาปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัท และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการทบทวนนโยบาย ทิศทางปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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ก�รดำ�เนินง�น
ด้�นเศรษฐกิจ

ภ�พรวมเศรษฐกิจ

 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีปัจจัยบวกและมีแนวโน้ม 
ไปในทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องไปถึงปี 2561 แม้จะมีผลกระทบจาก 
ความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ทางการเมืองในหลายประเทศ  
สำาหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งจากตลาดแรงงาน 
โดยมอีตัราการวา่งงานทีล่ดลง การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน 
มีทิศทางเติบโตได้ดี ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามความคืบหน้านโยบาย
การคลังโดยเฉพาะการปฏิรูปภาษีที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
และจะช่วยดึงการลงทุนให้กลับไปยังสหรัฐฯ การขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาดว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ถึง 3 ครั้งในปี 2561 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
และมาตรการปกป้องทางการค้าโดยการใช้นโยบาย America  
First ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งได้เริ่ม 
สง่สญัญาณในการปรบัขึน้ภาษนีำาเขา้สนิคา้เหลก็ ทีอ่าจสง่ผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย 

 ด้านภาพรวมเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (EU) มีการเติบโต 
ต่อเนื่องจากภาคการบริโภค การลงทุนและการส่งออก นอกจากนี้  
ความผันผวนทางการเมืองของประเทศหลักอย่างเยอรมนี ได้ลดลง 
จากชัยชนะในการเลือกตั้งผู้นำาประเทศของอังเกลา แมร์เคิล  
(Angela Merkel) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน EU จะช่วยคลายความกังวล
ด้านการเมืองและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม 
ยังคงต้องติดตามการเจรจา Brexit ที่จะส่งผลต่อเงื่อนไขการค้า 
การลงทุนในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป การเรียกร้อง 
แยกตัวเป็นเอกราชของคาตาโลเนียจากสเปน (Catalexit) และ 
การเลอืกตัง้ผูน้ำาอติาลทีีจ่ะมขีึน้ในป ี2561 ซึง่หากพรรคทีม่นีโยบาย 
ตอ่ตา้น EU ไดร้บัชยัชนะในการเลอืกตัง้ อาจผลกัดนัใหม้กีารเรยีกร้อง 
ถอนตัวออกจาก EU ได้ 
 
 สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิจเอเชีย การบริโภคและการลงทุน
ด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเติบโตดีเกินคาดในไตรมาสที่ 2  
ของปี 2560 จากอุปสงค์ภายในประเทศ และยังคงมีการขยายตัว 
ต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ 
Tokyo Olympic 2020 แต่ยังคงมีปัจจัยลบจากการที่คะแนนนิยม
ของนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจจีน 
เติบโตได้ดีจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศที่เข้มแข็ง  
รวมทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมสู่ภาคบริการเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ทีจ่ะนำาไปสูก่ารเตบิโตทางเศรษฐกจิและแผนยทุธศาสตร ์
Made in China 2025 ได้ อย่างไรก็ตาม จีนยังคงมีปัญหาระดับหนี้ 
ต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
รวมทัง้ความตอ่เนือ่งในการดำาเนนินโยบายเศรษฐกจิจากการเปลีย่น
ผู้นำาหลักหลายคนในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจ
เอเชียมีความกังวลจากภาวะตึงเครียดคาบสมุทรเกาหลี ที่ยัง 
ไม่สามารถหาแนวทางในการเจรจาเพื่อยุติการทดลองอาวุธ 
ทำาลายล้างสูงของประเทศเกาหลีเหนือได้ สำาหรับเศรษฐกิจ 
ในภมูภิาคอาเซยีน และกลุม่ประเทศกัมพูชา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม 
(CLMV) ยงัคงขยายตัวดใีนป ี2560 จากการเตบิโตของอปุสงคภ์ายใน
ประเทศ และอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

 สำาหรับเศรษฐกิจในประเทศ สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เศรษฐกิจ
ของไทยในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 
กับปี 2559 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 
การบรโิภคและการลงทนุของภาคเอกชน ประกอบกบัการสง่ออกเพิม่
มากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมกีารขยายตวัของการใชจ้า่ยจากภาคครวัเรอืน 
และการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ด้�นธุรกิจ

 จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้ม 
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังมีความไม่แน่นอนในหลายด้าน และอาจ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัย 
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ จึงได้มีการติดตาม
สถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชิด และได้ดำาเนินกลยุทธ์ในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำาเนินไปตามความเหมาะสม
และราบรื่นดังต่อไปนี้

ด้านการตลาด

 บริษัทมีการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวัง 
เพื่อให้ได้ราคาและปริมาณที่เหมาะสมและคาดการณ์ได้ สามารถ
นำามาผลิตสินค้าได้หลากหลายขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่จัด
เป็นชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มและมีความผันผวนของราคา
ที่น้อยกว่า ติดตามสถานการณ์ของท้ังตลาดภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ เพื่อนำามาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้า 
ตลอดจนแสวงหาแหล่งนำาเข้าวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ 
ท่ีมีคุณภาพสูงแต่ราคาต่ำา ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสม ดำาเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และ 
เร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์ 
การทุ่มตลาดของสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ และนโยบาย 
การควบคุมราคาของภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยมีการดำาเนินการ 
อยา่งเหมาะสมและรวดเรว็ เพือ่ปกปอ้งอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ด้านการผลิต

 บริษัทได้ดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดทำา 
และทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง และนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ประสิทธิภาพของการควบคุม 
คุณภาพการผลิตมีความแม่นยำาสูง ทำาให้ช่วยลดการเกิดสินค้า 
ด้อยคุณภาพได้ รวมถึงบริษัทได้ดำาเนินการจัดหาระบบอัตโนมัติ 
ในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 
เพื่อให้ระดับคุณภาพสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้ามีความสม่ำาเสมอ 
ส่งเสริมให้มีคณะทำางานในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อแก้ไข
และลดปัญหาในแต่ละด้าน รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยโครงการใหม่ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และมีการปรับปรุง 
ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร
และด้านอุปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน รวมถึงมีกรมธรรม์ 
ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายในด้านทรัพย์สิน  
การหยดุชะงกัทางธรุกจิ และความเสยีหายของสนิคา้และผลติภณัฑ ์ 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ  
ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม รวมถึงกรมธรรม์ที่คุ้มครอง
ครอบคลมุความเสยีหายอันเนือ่งจากอัคคภัียทีอ่าจเกดิขึน้ในทกุกรณี

ด้านการเงิน

1.	 การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ในปี 2560 จากการที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
และอยู่ในระหว่างการพักชำาระหนี้ (Automatic Stay) ส่งผลให้บริษัท 
ถูกระงับวงเงินในการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า  
(Forward Contract) ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ทำาใหไ้มส่ามารถปดิความเสี่ยง 
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้  
ดงันัน้ เพือ่ชว่ยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
ในระหวา่งทีถ่กูระงบัวงเงนิในการทำาสัญญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า (Forward Contract) บริษัทได้เปิดบัญชีเงินฝากเงินตรา 
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ไว้สำาหรับ 
การถอืเงนิตราตา่งประเทศในระหวา่งทีถ่กูระงบัวงเงนิ อยา่งไรกต็าม 
ในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการทำาธุรกรรม 
การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำาหรับการซื้อวัตถุดิบ 
และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติวงเงินดังกล่าวเพิ่มเติม
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2.		 การให้สินเชื่อทางการค้า

 บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ  
การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ การมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี รวมถึงมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด การทบทวน 
การให้สินเชื่อ ตลอดจนอำานาจในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อควบคุมสินเชื่อ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบต่อผล 
การดำาเนินงานโดยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการดำาเนินการ
ตดิตามยอดหนีค้งคา้งเกนิกำาหนดอยา่งใกลช้ดิ โดยรว่มกำาหนดแผน 
การชำาระเงิน และกำาหนดนโยบายสินเชื่อในการให้ชำาระหนี้คงค้าง
เกินกำาหนดก่อนที่จะส่งมอบสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า

3.		 ด้านสภาพคล่อง

 หลังจากที่บริษัทได้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการ 
ต่อศาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำาสั่ง
รับคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันเดียวกันนั้น เจ้าหนี้ต่างๆ 
ของบรษิทัไดถ้กูบงัคบัโดยกฎหมายใหง้ดการดำาเนนิการในการบงัคบั 
ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายแพ่ง กล่าวคือบริษัทอยู่ในสภาวะ 
การพักชำาระหนี้ (Automatic Stay) ห้ามบริษัทจำาหน่าย จ่าย โอน 
ชำาระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน 
นอกจากเป็นการกระทำาที่จำาเป็นเพื่อการดำาเนินการค้าตามปกติ  
ตามมาตรา 90/12(9) ทั้งนี้ หลังจากที่ศาลฯ มีมติเห็นชอบด้วย 
แผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แล้ว การชำาระหนี้ 
ของบริษัทเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม  
บริษัทได้มีการติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด  
ผ่านการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย 
อยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ใหท้ราบถงึความตอ้งการสภาพคล่องในอนาคต
และมเีวลาเตรยีมการทีเ่พยีงพอในการหาทางแกป้ญัหาสภาพคลอ่ง
ได้ทันการณ์ บริหารจัดการและให้ความสำาคัญกับการขายสินค้า
และสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  
ลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อย่าง
เข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ
เจ้าหนี้อย่างสม่ำาเสมอทุกเดือนในการติดตามการดำาเนินการตาม
แผนฟื้นฟูกิจการ และการติดตามการจัดการเงินสดโดยผู้สอบทาน
กระแสเงินสด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเงินสด 
ได้อย่างเหมาะสม

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายการ พ.ศ.	2559
(ล้านบาท)

พ.ศ.	2560
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 19,824  25,332 +28%

ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน) 1,232 1,285 +4%

EBITDA รวม 2,143 6,115 +185%

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (2,869) 4,535 +258%

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย 
อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินการ 
ตามปรัชญาและจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณค่า
ของบคุลากร ดแูลพนกังานใหม้ีคณุภาพชีวิตทีด่ี มีสภาพการทำางาน 
ที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 
บริษัทจึงมีเจตจำานงในการจัดทำาระบบการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำาเนินการอย่างเหมาะสม  
เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการพัฒนา 
และปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งเปน็ไปตามมาตรฐานของระบบการจดัการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดไว้

ก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย 
และอ�ชีวอน�มัย

 บริษัทยังคงมุ่งม่ันในการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ในการดูแลบุคลากร 
ในองค์กรตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาทำางานในพื้นที่โรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก 
การทำางานใหพ้นกังานทกุคนมคีวามปลอดภยัทัง้ดา้นการปฏบิตังิาน 
และด้านสุขภาพอนามัย โดยมีการดำาเนินงานตามมาตรฐาน 
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
(OHSAS 18001) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา 
และปรับปรุง จึงทำาให้ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
(ระดับประเทศ) 6 ปี ต่อเนื่อง

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยต้องการให้พนักงาน
เกิดตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำางานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำางานผ่านโครงการ
ตา่งๆ เชน่ การรณรงคล์ดอุบตัเิหตจุากการทำางาน (Zero Accident Campaign) โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั 
(BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน  
กำากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดี 
จากฝ่ายบริหาร ทำาให้ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางานน้อยกว่า 1 ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการ
หามาตรการตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยทำาใหม้ีคา่อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ถึงขัน้หยดุงานตอ่หนึง่ลา้นชัว่โมงการทำางาน ลดต่ำาลงใหเ้ขา้ใกลศ้นูยห์รือเทา่กบั
ศูนย์อย่างต่อเนื่อง

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน

บริษัท พ.ศ.	2558 พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560

SSI 0.76 0.35 0.66

TCRSS 0.52 0.00 0.00

WCE 2.12 0.77 0.00

PPC 0.00 0.00 3.71

SSI Group 1.55 0.31 0.46

LTIFR = (จำานวนรายที่บาดเจ็บถงึขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทำางานทั้งหมด
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 การฝึกอบรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
ในการทำางาน เป็นส่วนสำาคัญในการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
จากการทำางาน บริษัทได้มีพัฒนาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ถึงแหล่งอันตราย
จากการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย 
ตั้งแต่พนักงานใหม่ พนักงานสับเปลี่ยน-โอนย้ายหน้าที่ พนักงาน
เลื่อนขั้น-เลื่อนตำาแหน่งก่อนที่จะเริ่มงาน หลักสูตร On the Job 
Training สำาหรับพนักงานบริษัท พนักงานรับเหมาช่วง และพนักงาน
ในสัญญา กำาหนดให้มีการบ่งชี้ความจำาเป็นของการอบรมตาม
สภาพของตำาแหน่งหน้าที่ และยังมีการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม 
จากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็น 
การเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่นอกเหนือ 
จากสภาพแวดล้อมในบริษัท 

 ทั้ งนี้  ยั งมีการจัดกลุ่มประเภทหลักสูตรการฝึกอบรม  
(Training Matrix) ในแผนการฝึกอบรมประจำาปี ตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ
กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประเมินลักษณะ
กิจกรรม/งานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด และส่งข้อมูลให้หน่วยงานความปลอดภัย
ทบทวนปจัจยัเสีย่งตา่งๆ เพือ่เปน็แนวทางในการจดัสรรกลุ่มพนกังาน
ที่มีความจำาเป็นต้องอบรมในหลักสูตรนั้นๆ และความเหมาะสม 
ต่อการทบทวนตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้ โดยในปี 2560 บริษัท 
มกีารฝกึอบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน 34 หลักสูตร พนักงานมีจำานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
เท่ากับ 4.8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนมาตรฐาน
การทำางานของทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย ควบคุม
อันตรายได้ และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่กำาหนดไว้ 

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน
 
 บริ ษัทมีการบริหารจัดการเพื่ อ เตรียมความพร้อมใน 
การตอบสนองเหตฉุกุเฉนิ ไดแ้ก ่อคัคภียั สารเคมหีกรัว่ไหล หมอ้ไอน้ำา 
ผิดปกติ น้ำาท่วม ฯลฯ โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัย 
และกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อกำากับดูแลและดำาเนินกิจกรรมการเตรียม 
ความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินโรงงาน ได้แก่ การเตรียม 
ความพร้อมด้านบุคลากรให้เพียงพอและมีศักยภาพด้วยการจัด 
ฝึกอบรมให้พนักงานสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที เพื่อเป็น 
การลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อม 
ด้านอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน โดยมีการตรวจสอบและบำารุง
รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำาเสมอและ 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยง 
ในการเกดิเหตเุพลงิไหม ้โดยพจิารณานำาเทคโนโลยดีา้นอคัคภียัใหม ่
มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเตรียมความพร้อมในด้าน 
การฝึกซ้อมสถานการณ์จำาลองในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้  บริษัทมีกรมธรรม์ที่มีคุ้มครองครอบคลุมภัย
ธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว  
แผ่นดินถล่ม เพื่อลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสียหาย
ในด้านทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรมธรรม์ยังได้
คุ้มครองครอบคลุมความเสียหาย อันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้น 
ในทุกกรณีด้วยเช่นกัน 
 ในปี 2560 ได้จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จำาลองการตอบสนอง
เหตฉุกุเฉนิในแตล่ะพืน้ทีท้ั่งหมด 18 ครัง้ ปจัจบุนัมพีนกังานในบรษิทั  
ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 60  
นอกจากนั้น ยังได้ส่งพนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็มทีมดับเพลิง 
ของโรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นเทคนิค การฝึกอบรม 
ดับเพลิงขั้นสูง และการสั่งการดับเพลิง อีกท้ังมีการตรวจสอบ 
สภาพพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิเหตฉุกุเฉนิและการตรวจสอบความพรอ้ม 
ของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำา เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ 
ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ออกแบบติดตั้งไว้มีความสมบูรณ์ 
พรอ้มใชง้าน จากการเตรยีมความพรอ้มในดา้นตา่งๆ อยา่งสม่ำาเสมอ 
ส่งผลให้อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 จำานวน 1 ครั้ง สามารถ 
ระงับเหตุได้ทันท่วงที ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากอุบัติการณ์ 
ที่เกิดขึ้น

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ในการขนสง่วตัถดุบิและผลติภณัฑ ์โดยมกีารตดิตามผลการดำาเนนิ
งานของคณะทำางานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 
ผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้นำาชุมชน และศูนย์รับข้อร้องเรียน 
รถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 24 ชั่วโมงเพื่อติดตามความคืบหน้า 
และข้อร้องเรียนต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบตัิการควบคมุการขนสง่สินคา้เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการติดตาม
รถขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และรับข้อร้องเรียน 
รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอีกทางหนึ่ง
 ทัง้นี ้ไดก้ำาหนดใหม้กีารสุม่ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ด้านการจราจรโดยใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในเขตชุมชน  
14 จุด และมีการสุ่มตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัยลาดตระเวน 
ในพืน้ทีชุ่มชน โดยในป ี2560 มจีำานวนเทีย่วรถทีสุ่่มตรวจโดยสารวตัร 
ความปลอดภัยจำานวน 4,436 เที่ยว ซึ่งเมื่อเทียบจากปี 2559  
ที่มีการสุ่มตรวจ 4,620 เที่ยว พบว่า จำานวนเที่ยวรถที่มีการสุ่มตรวจ
โดยสารวัตรความปลอดภัยลดลง เนื่องจากมีการโอนภารกิจ 
การสุ่มตรวจเที่ยวรถให้กับของบริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำากัด  
ซึ่งมีการปรับลดช่วงเวลาในการสุ่มตรวจลง แต่ได้เพิ่มมาตรการ 
ในการควบคุมรถขนส่ง อาทิ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
ขนส่งสินค้า (Operation Control Center) ให้ตรวจสอบการเดินรถ 
และการใช้ความเร็วในเขตพื้นที่บางสะพานผ่านระบบ GPS ตลอด 
24 ชั่วโมง การเพิ่มพนักงานขับรถโดยให้มีการสลับเที่ยวขับเพื่อให้
พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น 
  ในรอบปี 2560 พบว่า อัตราการกระทำาความผิดกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยชนิดส่งผลกระทบรุนแรงเป็นศูนย์ สำาหรับ
อัตราการกระทำาความผิดทั่วไปที่ตรวจพบมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็น 
ความผิดในเรื่องการเว้นระยะห่าง 50 เมตร ในช่วงขณะรอไฟแดง  
บริเวณทางแยก และทางโค้ง ที่ต้องมีการชะลอความเร็วหรือ 
หยุดรอทำาให้ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ตามกำาหนด

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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ก�รบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม

 บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต 
บริษัทจึงให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้าน 
สิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย
ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ การศึกษาและจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การปฏบิตัติามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 จากการผลิตเหล็กและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ยังมีการนำาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) ต้ังแต่ปี 2542 และผ่าน 
การตรวจประเมิน และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 ทั้งนี้ สำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานผลิตอื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการ
สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำา ระบบควบคุมบำาบัด
มลพิษ น้ำา อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย สำาหรับ
ภายนอกพื้นที่โรงงาน บริษัทมีการดำาเนินการร่วมกันกับบริษัท 
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยาอื่นๆ ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริม 
การสร้างจิตสำานึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน  
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 
 
การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	

 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือเหล็กแท่งแบนจากหลายแหล่ง 
ในต่างประเทศ โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับ
มาตรฐาน และความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยในปี 2560 
บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำานวนทั้งสิ้น 1.319 ล้านตัน 
และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามัน จำานวนทั้งสิ้น 
0.155 ล้านตัน

การจัดการพลังงาน

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการอนุรักษ์พลังงานมาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณจำากัด 
โดยการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากเหตุ
ปัจจัยดังกล่าวนี้ ทางบริษัทจึงต้องมีระบบการจัดการพลังงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะทำางานด้านการจัดการพลังงานและ 
สายงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง 
ในการบริหารจัดการด้านพลังงานร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร
แบบข้ามสายงาน (Cross Functional Team) โดยมีการดำาเนิน
มาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง และมาตรการ
เกี่ยวกับระบบการสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบ 
อัดอากาศ และระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัท 
ยังได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เช่น โครงการ
สนบัสนนุการลงทนุเพือ่ปรบัเปลีย่น ปรบัปรงุ เครือ่งจกัร วสัดอุปุกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อ 
การอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 และโครงการส่งเสริมการดำาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามกฎหมาย เป็นต้น
 นอกจากการดำาเนินมาตรการประหยัดพลังงานแล้ว บริษัท
ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีการสนับสนุน 
ทัง้งบประมาณและบคุลากรมาอยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนการสนับสนนุ
ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของ
พนักงาน ซึ่งเป็นผลให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
ทั่วทั้งองค์กร 
 

การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจรรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาปี	2560	
ในเขตอำาเภอบางสะพานโดยสารวัตรความปลอดภัย

รายการ พ.ศ.	2558 พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560

จำานวนเที่ยวรถที่วิ่งขนส่ง 48,317 44,298 37,488

จำานวนเที่ยวรถที่สุ่มตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัย 10,907 4,620 4,436

จำานวนเที่ยวรถที่กระทำาความผิดประเภทที่ 2 (ความผิดทั่วไป) 1,635 299 32

จำานวนเที่ยวรถที่กระทำาความผิดประเภทที่ 1 

(ความผิดชนิดส่งผลกระทบรุนแรง) 0 0 0
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 ในปี 2560 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานมีอัตราการใช้พลังงานดังนี้

อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	ปี	2560

กระบวนการ พลังงานที่ใช้

เป้าหมาย ใช้จริง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

• พลังงานความร้อน (กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน : kcal/kg slab) 332.20 360.37

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 110.00 109.37

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำ�มัน

• พลังงานความร้อน (กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน : kg LPG/ton coil) 2.95 3.13

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 20.00 22.37

 ทั้งนี้ พลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดม้วนนั้น มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากค่าเป้าหมาย  
โดยสาเหตุเกิดจากปัญหาเครื่องจักรภายในกระบวนการผลิต และ
การผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพิเศษเพิ่มมากขึ้น แต่ในส่วน
ของพลังงานไฟฟ้าน้ันมีผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย สำาหรับการผลิต
เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนดิมว้นประเภทปรบัผวิและเคลอืบน้ำามนัจะพบวา่
พลงังานความรอ้นและพลงังานไฟฟา้มผีลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่ง
จากเป้าหมายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ทีต่อ้งใชอ้ตัราความเรว็ในการผลิตต่ำาเพิม่มากขึน้จากแผนการผลิต 
ทัง้นี ้ในสว่นของผลการดำาเนนิการมาตรการอนรุกัษพ์ลงังานทีเ่กดิขึน้ 
รอบปีนั้น มีผลกระทบต่อภาพรวมของการใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร

การบริหารจัดการนำ้า

 ในการบริหารการใช้น้ำาของโรงงาน โรงงานใช้น้ำาดิบจาก
คลองบางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาผิวดินขนาดใหญ่ และอยู่ห่างจาก 
โครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน้ำามายังบ่อเก็บน้ำาในโครงการ 
ที่มีความจุรวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และกำาหนดมาตรการ 
ไมส่บูน้ำาจากฝายบางสะพานในชว่งฤดแูลง้ซึง่ระดบัน้ำาในฝายต่ำากว่า  
2.2 เมตร รวมถึงการออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน้ำามาใช้ซ้ำา 
ได้อย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  
จากการบริหารจัดการน้ำาใช้ของโรงงาน ทำาให้บริษัทสามารถดำาเนิน
การผลิตไดโ้ดยไมก่อ่ใหเ้กิดปญัหาเรือ่งการแยง่น้ำาซึง่เปน็ทรพัยากร 
ที่ใช้ร่วมกันกับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ ในรอบปี
ที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำาเนินการตามมาตรการที่กำาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด

 ในส่วนการบำาบัดน้ำาเสีย บริษัทติดตั้งระบบบำาบัดน้ำาทางเคมี 
สำาหรบัน้ำาเสยีทีเ่กดิขึน้ในสายการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิปรบัผวิ  
และเคลือบน้ำามัน ติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรองทรายและระบบ 
ดกัไขมนัในสายการผลติเหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้นและตดิตัง้ระบบ
บำาบดัทางชวีภาพสำาหรบัน้ำาทิง้จากการอปุโภคและบรโิภคในโรงงาน 
โดยคุณภาพน้ำาในระบบท้ังหมด มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
อย่างสม่ำาเสมอและตรวจสอบซ้ำาโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ
อนญุาตจากทางราชการเปน็ระยะๆ ทัง้นี ้น้ำาทิง้ทีผ่า่นการบำาบดัแลว้  
มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และบางส่วนได้นำาไปรดน้ำาต้นไม้  
โดยไม่มีการระบายน้ำาทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)
 ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 
มีปริมาณการใช้น้ำาที่ 0.99 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย  
1) สายการผลติเหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้น 0.22 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
2) สายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามัน  
0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 3) น้ำาเพื่อการสาธารณูปโภค  
0.72 ล้านลูกบาศก์เมตร

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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การใช้นำ้าของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

กระบวนการผลิต ปริมาณนำ้าที่ใช้	(ล้านลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	2558 พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.28 0.23 0.22

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน 0.05 0.05 0.05

สาธารณูปโภค 0.84 0.70 0.72

รวม 1.17 0.98 0.99

 โดยอัตราการใช้น้ำาต่อตันการผลิตของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน มีดังนี้
 1. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2560 มีอัตราการใช้น้ำา อยู่ที่ 0.28 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึ่งแย่กว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
ซึ่งอยู่ที่ 0.22 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.18 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เนื่องจาก 
มีน้ำารั่วในระบบขณะที่มีการผลิต และมีการเพิ่มปริมาณในระบบเพื่อลดตะกรันที่เกิดขึ้นในท่อน้ำาหล่อเย็น

 2.  การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน ในปี 2560 มีอัตราการใช้น้ำา อยู่ที่ 0.39 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน 
การผลิต ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิตเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ 0.41 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต  
ลดลงร้อยละ 4.88 

อัตราการใช้นํ้าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
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อัตราการใช้น�้าการผลติ
เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน 
 
เป้าหมาย
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การควบคุมคุณภาพนำ้า

 บริษัทได้ออกแบบระบบบำาบัดให้ไม่มีการระบายน้ำาเสียใดๆ 
ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) อยา่งไรก็ตามบรษิทัยงัคงดำาเนนิ
การตรวจสอบคุณภาพน้ำาภายในและภายนอกบริเวณโรงงานดังนี้ 
 1.  การตรวจวัดคุณภาพน้ำาที่ผ่านการบำาบัดแล้ว รายเดือน
จำานวน 4 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม พบว่ามผีลการตรวจวัดดกีว่าคา่มาตรฐาน
น้ำาทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 
 2.  การตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดินทุกครึ่งปี จำานวน 9 สถานี  
โดยหนว่ยงานภายนอกทีไ่ดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
ท้ังน้ี ประเทศไทยยังไม่มีการกำาหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง จึงดำาเนินการ 
เฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยในรอบหลายปีที่ทำา 
การตรวจวิเคราะห์ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสำาคัญ 
 3.  การตรวจคณุภาพน้ำาผวิดนิในแหลง่น้ำาสาธารณะทกุครึง่ป ี 
จำานวน 3 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบกิจการ 
ของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำาผิวดิน ดังนี้

อัตราการใช้นํ้าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน

อัตราการใช้น�้า
การผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน
ประเภทล้างผวิและเคลอืบน�้ามัน 
 
เป้าหมาย
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ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าผิวดิน

ดัชนีตรวจวัด หน่วย ปริมาณนำ้าที่ใช้	(ล้านลูกบาศก์เมตร) มาตรฐาน

คลองท่าขาม ต้นนำ้าคลองแม่รำาพึง ท้ายนำ้าคลองแม่รำาพึง

เม.ย.	2560 ก.ย.	2560 เม.ย.	2560 ก.ย.	2560 เม.ย.	2560 ก.ย.	2560

pH - 7.28 7.31 7.65 7.65 7.36 7.21 5.0 - 9.01/

Suspended Solid mg/l 35.0 30.8 21.7 24.8 39.8 38.7 -

Total Dissolved Solid mg/l 24,004 19,092 11,874 11,316 34,230 13,074 -

Acidity mg/l as CaCO3 32 24 6 18 15 24 -

Alkalinity mg/l CaCO3 166 140 90 113 117 153 -

COD mg/l as O2 96 57 87 45 105 48 -

Grease & Oil mg/l < 2 < 2 2 2 < 2 < 2 -

Total Coli form Bacteria MPN/100 ml 490 79 170 110 17 350 ไม่เกิน 20,0001/

Iron mg/l 0.82 0.34 0.59 0.39 0.58 0.87 -

Manganese mg/l 0.226 0.263 0.086 0.195 0.072 0.249 ไม่เกิน 1.01/

หม�ยเหตุ : 
1/ มาตรฐานนำ้าผวิดนิ (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 8 พ.ศ. 2537

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก นายเกษม สมีาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวบังอร ศริโิพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคร�ะห ์ นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-จ-5910)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370

ก�รใช้ส�รเคมี

 ระบบผลติน้ำาใชใ้นกระบวนการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น  
และกระบวนการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิปรบัผวิและเคลอืบน้ำามนั  
มีการใช้สารเคมีหลายชนิด โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการนำา 
สารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้ และอัตราการใช้สารเคมีในกระบวนการ 
ตา่งๆ ไมม่แีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี ้ผลการตรวจสอบการปฏบิตัิ 
ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001 การควบคมุ 
และบรหิารจดัการสารเคมใีนโรงงานเปน็ไปตามมาตรฐานการปฏบิตั ิ
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจำานวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้นำา 
ไปจัดทำาแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

ก�รจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมสำาหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 กลุ่ม 
ตามข้อกำาหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนื่อง  
ส่วนการสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ดำาเนินการในด้านการประหยัด
พลังงานด้านความร้อนจำานวน 3 โครงการ และด้านไฟฟ้าจำานวน  
5 โครงการ และมีเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น 17 กลุ่มสำาหรับรายการวัสดุตามข้อกำาหนด 
ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอีกด้วย

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปีที่ดำาเนินการ	/	จำานวนกลุ่มรายการ พ.ศ.	2558 พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560

จำานวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ที่มีใช้อยู่ในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

11 15 15

จำานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน - 9 7

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
 
 บริษัทได้ร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ดำาเนิน 
โครงการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญ 
ตอ่ความอดุมสมบูรณข์องระบบนเิวศตา่งๆ ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโรงงาน
เหล็กแผ่นรีดร้อน อำาเภอบางสะพาน ดังนี้

โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชีวภาพ

 ความมุง่มัน่ในการดำาเนนิอตุสาหกรรมทีเ่กือ้กลูกบัสิง่แวดลอ้ม  
จึงมีการสำารวจทรัพยากรสัตว์ป่า ในพื้นที่ธรรมชาติใกล้เคียง 
โรงงาน ได้แก่ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำาแม่รำาพึง วนอุทยานป่ากลางอ่าว 
และวนอุทยานแม่รำาพึง อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบตอ่ทรพัยากรสตัว์ปา่และคณุภาพของสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่
โดยรอบโรงงานในกลุ่มเหลก็สหวริยิา ระหว่างวันที ่22 - 23 กนัยายน  
2560 พบจำานวนและความหลากชนิดของสัตว์ป่า (โดยเฉพาะนก)  

ในพื้นที่โดยรอบโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยสัตว์ป่าที่พบ 
ทั้ง 4 ชั้น มีจำานวนทั้งสิ้น 102 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์ป่าที่พบเห็นตัว 
โดยตรงหรือจากร่องรอยและหลักฐานของตัวสัตว์ป่าหรือจาก 
การรับฟังเสียงร้องจำานวน 96 ชนิด และสัตว์ป่าที่ได้ข้อมูลจาก 
การสอบถามจำานวน 6 ชนดิ จำาแนกเปน็จำานวนชนดิสัตวป์า่แตล่ะชัน้ 
คือ สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก 14 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 19 ชนิด  
นก 64 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด จากข้อมูลดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าป่าไม้บริเวณโดยรอบโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาน้ัน  
มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลาย
ชนิด ดังนั้นการดำาเนินงานอุตสาหกรรมเหล็กของบริษัทจึงถือได้ว่า 
ยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ นอกจากการสำารวจแล้ว 
ยังมีการดำาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการมลพิษของบริษัท  
และกลุ่มธุรกิจเหล็กสหวิริยาที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำารงชีวิตและหากินของสัตว์ป่า  
ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีธ่รรมชาตริอบพืน้ทีด่ำาเนนิโครงการ และยงัถอืเปน็ 
การปกป้องสภาพธรรมชาติและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้คงอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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ก�รบริห�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ

 ด้วยความมุ่งม่ันปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร 
จัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรอย่าง 
ต่อเนื่อง บริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและเป้าหมาย 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการรณรงค์เข้าร่วม 
กจิกรรมกบัภาคประชาชนและภาครฐัอยา่งสม่ำาเสมอในการบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วย 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 
 2. การปรับปรุงการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุม 
การเก็บและรายงานข้อมูล รวมถึงการทวนสอบบัญชีการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก
 3. การส่งเสริมกิจกรรม 3R มุ่งเน้นการลดของเสียจาก 
กระบวนการผลิต และของเสียท่ีเกิดข้ึนสามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ 
ได้ถึงร้อยละ 98.14 ในปี 2560
 4. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
กับภาครัฐบาลเพื่อนำาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำา 
 6. การศกึษาเรือ่งการกักเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์รวมถงึ
การนำาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ 

 โดยผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ คือ บริษัทได้จัดทำารายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ISO 14064-1 โดยกำาหนดขอบเขตขององค์กรแบบควบคุม 
การดำาเนินการ (Operational Control) ที่สอดคล้องกับลักษณะ 
การดำาเนินงานขององค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงแต่ละ
ประเภท และข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของปี 2560 และมีผลการดำาเนินงานดังนี้ 
 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2560 รวมเท่ากับ 257,634 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.71 เมื่อเทียบกับปี 2559  
ซึ่งอยู่ที่  228,582 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลมาจาก 
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ พบว่าในปี 2560 เท่ากับ 0.195  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9.55 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.178 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

อัตราการปล่อย CO
2
 

ต่อปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

 0.182  

0.197

 

0.194

 

0.188 0.188

 

0.198

 
0.178 

0.195
0.200

0.195

0.190

0.185

0.180

0.175

0.170

0.165

Ton CO2/Ton HRC
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน)

CO2

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

24



อัตราการปล่อย CO2 ต่อปริมาณเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามัน (PO Coil)

 2.  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน ในปี 2560 เท่ากับ  
2,591 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1,972 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ  
0.017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน PO Coil ซึ่งเท่ากับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน 

 สำาหรับสายการผลิตเหล็กแผน่รีดรอ้นชนิดปรบัผิวและเคลือบ
น้ำามัน ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิตและ 
ในหนว่ยบำาบดักรดเพือ่นำากลับมาใชใ้หม ่ซึง่มผีลทำาใหค้า่การระบาย
อากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อกำาหนดตาม
รายงานการศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงานเชน่เดยีวกนั
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน มีการเฝ้า
ระวงัและตรวจสอบคณุภาพอากาศในพารามเิตอรต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัโรงงานเปน็ระยะๆ ตลอดป ีโดยในป ี2560 ตรวจวดัทัง้สิน้ 5 สถาน ี
ได้แก่ บ้านท่าขาม บ้านท่ามะนาว บ้านกลางอ่าว บ้านทับมอญ 
และบ้านบ่อทองหลาง โดยมีคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ต่างๆ 
ที่ตรวจวัด ได้แก่
 1. ค่าเฉล่ียรายช่ัวโมงของความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศ
 2. ค่าเฉลี่ยรายช่ัวโมงของความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
 3.  ค่าเฉล่ียรายช่ัวโมงของปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ
 4.  คา่เฉลีย่รายช่ัวโมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
ในบรรยากาศ
 5.  ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน

 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท จะถูกนำาไป 
เป็นค่าดัชนีชี้ วัดผลการดำาเนินงานทางด้านการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (GHGs) เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดทำาโครงการ 
ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการศึกษาแนวทาง 
ทีจ่ะชว่ยดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รตอ่ไป โดยมกีารพจิารณา 
เป้าหมายจากค่าเฉลี่ย Carbon Intensity ในอดีตเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงกำาหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวให้สะท้อน 
ผลการดำาเนนิงานด้านการบรหิารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
ทีแ่ทจ้ริง รวมถึงการศึกษาวิเคราะห ์และประเมินตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 
เพื่อใช้กำาหนดค่าเป้าหมาย Carbon Intensity ที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของประเทศที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา (Low Carbon 
Society) ต่อไป

การควบคุมคุณภาพอากาศ

 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบให้มีการใช้เชื้อเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ควบคุมระดับกำามะถันเจือปนในเชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งมีผล
ให้ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงานของเอสเอสไอ มีค่าดีกว่า
มาตรฐานและข้อกำาหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน
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 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังกล่าวพบว่ามีค่าดีกว่ามาตรฐานที่กำาหนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัดและมีค่าอยู่ในช่วง
เดียวกับการตรวจวัดที่ผ่านมาในทุกสถานีและทุกพารามิเตอร์

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	5	สถานี	บริเวณโดยรอบโครงการ	

ดัชนีตรวจวัด ค่าเฉลี่ยตำ่าสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ มาตรฐาน

16	-	23	ก.พ.	2560 11	-	18	ก.ย.	2560

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 0.046 - 0.090 0.038 - 0.055 ไม่เกิน 0.3301/

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3) 0.012 - 0.013 0.010 - 0.012 ไม่เกิน 0.3001/

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3) 0.039 - 0.046 0.034 - 0.039 ไม่เกิน 0.3202/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (mg/m3) 0.021 - 0.040 0.018 - 0.026 ไม่เกิน 0.1201/

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3) < 0.001 < 0.001 -

ม�ตรฐ�น1/  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
ม�ตรฐ�น2/  : มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
หม�ยเหตุ  : < 0.001 คอืค่า Detection Limit ของ HCI
  HCl ไม่มคี่ามาตรฐานกำาหนด

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรอืงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคร�ะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก	1	และ	2

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

23	ก.พ.	2560 16	พ.ค.	2560 15	ก.ย.	2560 25	พ.ย.	2560

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 160 180 149 152 ไม่เกิน 2401/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm) 300 438 536 498 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 103 102 127 96 ไม่เกิน 2001/ 

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 8.2 126 14 11 ไม่เกิน 6902/

ม�ตรฐ�น1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เก่า) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ 50)
ม�ตรฐ�น2/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  กำาหนดสำาหรับการผลติทั่วไปที่มกีารเผาไหม้เชื้อเพลงิ)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรอืงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคร�ะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก	3

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

15	พ.ค.	2560

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 111 ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm) 254 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 92 ไม่เกิน 1802/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 5.3 ไม่เกิน 6901/

ม�ตรฐ�น1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ 50)
ม�ตรฐ�น2/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำาหนดสำาหรับการผลติทั่วไปที่มกีารเผาไหม้เชื้อเพลงิ)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรอืงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคร�ะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Scrubber	PPPL	(จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน)	

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

20	ก.พ.	2560 12	ก.ย.	2560

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m3) 0.64 0.67 ไม่เกิน 2001/

ม�ตรฐ�น1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศที่ไม่มกีารเผาไหม้ของเชื้อเพลงิคำานวณผลที่ปรมิาตรอากาศเสยีที่ออกซเิจน ณ สภาวะจรงิในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรอืงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคร�ะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Boiler

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

20	ก.พ.	2560 14	ก.ย.	2560

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 5.4 7.2 ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm) 0.2 2 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 54 53 ไม่เกิน 1802/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 1.9 1.5 ไม่เกิน 6901/

ม�ตรฐ�น1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ 50)
ม�ตรฐ�น2/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำาหนดสำาหรับการผลติทั่วไปที่มกีารเผาไหม้เชื้อเพลงิ)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
หม�ยเหตุ  : < 0.1 คอืค่า Detection Limit ของ SO2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรอืงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคร�ะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Dust	Collector

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

22	ก.พ.	2560

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 4.9 ไม่เกิน 1201/, 3002/

ม�ตรฐ�น1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ 50)
ม�ตรฐ�น2/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศที่ไม่มกีารเผาไหม้ของเชื้อเพลงิคำานวณผลที่ปรมิาตรอากาศเสยีที่ออกซเิจน ณ สภาวะจรงิในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรอืงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคร�ะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รจัดก�รก�กของเสีย

 บรษัิทมุง่เน้นการลดปรมิาณของเสยีทีแ่หลง่กำาเนดิโดยใชห้ลัก 
3R คือ Reduce Reuse และ Recycle 
 •	 Reduce การลดการก่อให้เกิดของเสีย ด้วยวิธีการ  
มาตรการ และวิธีปฏิบัติงานตั้งแต่แหล่งกำาเนิด ใช้วัสดุหรือสิ่งของ
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ โครงการลดการเกิดของเสีย 
เช่น ขยะทั่วไป จาระบีเสีย น้ำามันเสีย เป็นต้น
 •	 Reuse/Recycle การนำาของเสียกลับมาใช้ซ้ำา หรือ 
การแปรรูปผ่านกระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ของเสียเหลือ
น้อยที่สุด หรือสามารถนำากลับไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 
โครงการนำาของเสยีกลบัมาใช้ซ้ำา เช่น ลดการปนเปือ้นของน้ำามนัเกา่ 
เพื่อนำากลับมาใช้ซ้ำา และโครงการนำาของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น 
เปลี่ยนวิธีกำาจัดของเสียจากการฝังกลบเป็นการรีไซเคิลเพื่อนำามา 
ใชป้ระโยชนม์ากทีส่ดุ การรวบรวมเศษอาหารทีเ่หลอืจากการบรโิภค
ของพนักงานมาทำาน้ำาหมักชีวภาพเละแจกจ่ายให้กับพนักงานได้ใช้
ประโยชน์อีกครั้ง เป็นต้น 

 นอกจากการนำาหลกั 3R มาใชใ้นการลดของเสยีทีแ่หลง่กำาเนดิ
แลว้ สำาหรบัของเสยีทีเ่กดิขึน้บรษิทัเลอืกใชว้ธิกีำาจดัทีม่ผีลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนี้
 •	 Disposal การกำาจัดหรือการปรับสภาพของเสีย บริษัท 
เลือกใช้บริการบริษัทผู้รับกำาจัดกากของเสียที่มีความชำานาญ 
เฉพาะด้าน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่อนุญาต  
มมีาตรฐานในการดำาเนนิการจดัการกำาจดักากของเสยีอยา่งถกูตอ้ง 
ตามที่กฎหมายกำาหนด และให้บริการเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการ 
อย่างกว้างขวาง
 •	 การควบคมุการปฏบิตักิารจดัการกากอตุสาหกรรมบรษิทั 
มีผู้ควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลจัดการ
กากอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำาเนินการได้อย่างถูกต้อง 
และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมาย

 ปี 2560 บริษัทมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 53,127.15 ตัน มีค่าใช้จ่ายในการกำาจัดของเสีย 4.3 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย
ของเสีย 19,484.00 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28 ล้านบาท ซึ่งของเสียดังกล่าวถูกกำาจัดด้วยวิธีการรีไซเคิลร้อยละ 98.14 การฝังกลบร้อยละ 0.21  
และการเผาทำาลายร้อยละ 1.65 

กราฟแสดงวิธีการกำาจัดของเสีย ปี 2556 - 2560 
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ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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โครงก�รคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น
ภ�ยนอก
 
 บรษิทัมคีวามมุง่หวงัและสมคัรใจเขา้รว่มโครงการและกจิกรรม
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงาน
ราชการและสถาบันภายนอกที่สำาคัญในปี 2560 ดังนี้
 1. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ 
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
หรือ อบก. จำานวน 2 โครงการ ได้แก่ 
  a. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission  
Reduction Program: T-VER) ซึ่งเป็นการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 โดยบริษัทได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตทั้งสิ้น 
13,032 tCO2e 
  b. โครงการนำารอ่งระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปลอ่ยก๊าซ 
เรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) เป็นการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
 2. โครงการการประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment:  
LCA) ของอุตสาหกรรมเหล็กร่วมกับ World Steel Association 
(Worldsteel) บริษัทได้เก็บข้อมูลตามขอบเขตการคำานวณแบบ  
“Gate to Gate” โดยพิจารณาในขั้นตอนการผลิต โดย Worldsteel  
ได้ทำาการประเมิน LCA และใช้แบบจำาลองในการประเมินข้อมูล 
ต้นน้ำาเพิ่มเติมให้เอสเอสไอด้วย
 3. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ South East Asia Iron  
and Steel Institute (SEAISI) ผ่านคณะทำางาน Environment  
& Safety Committee (ESCO) โดยตัวแทนจากบริษัทได้เข้าร่วม 
เป็นประธานของ ESCO อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยระหว่าง
ประเทศสมาชิก รวมทั้งร่วมผลักดันโครงการศึกษาต่างๆ ร่วมกัน 
 4. โครงการการจัดทำารายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก 
อย่างยั่งยืน สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้จัดทำา 
รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างยั่งยืน เพื่อสรุปภาพ 
ของอตุสาหกรรมเหลก็ แนวโนม้การพัฒนาดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน
และสิ่งแวดล้อม นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ สำาหรับ 
ใช้เป็นข้อมูลการจัดทำาร่างเกณฑ์การจัดตั้งโรงงานเหล็กใหม่  
ซึ่งทางเอสเอสไอได้สนับสนุนข้อมูลด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงาน  
และการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเหล็ก 
 5. โครงการศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานและการปลดปล่อย 
ก๊ าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย  
(Benchmarking Energy Consumption and GHG Emissions of  
Iron and Steel Industries of Thailand) เป็นโครงการที่สถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก Climate 
Technology Center and Network (CTCN) 

 6. โครงการมาตรการอนุ รั กษ์พลั งงานสำ าหรับกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเหล็ก โดยบริษัทได้จัดทำาร่างโครงการด้านพลังงาน
ให้กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ในการเสนอ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าในการอนุรักษ์
พลังงานต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (พพ.) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม EAF  
กลุ่มรีดร้อน กลุ่มรีดเย็น และกลุ่มเคลือบและท่อ ในการตอบสนอง
นโยบายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาลที่ต้องการลดการใช้
พลังงานร้อยละ 30 ภายในปี 2579 
 7. โครงการสาธิตเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 
กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน บริษัท
ได้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการเปลี่ยน
เครื่องทำาลมแห้งจากชนิด Heatless Regenerative จำานวน 5 เครื่อง  
ซึ่งจะต้องมีการดึงลมอัดแห้งที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ 20 มาใช้ 
ในการไล่ความชื้น (Regeneration) ให้กับสารดูดความชื้นที่อยู่ 
ภายในเครื่องทำาลมแห้ง ทำาให้ต้องสูญเสียลมอัดแห้งในส่วนนี้ไป  
มาเปน็ชนดิ Heat Regeneration Zero Loss จะทำาใหส้ามารถลดการใช ้
พลังงานในการผลิตลมอัดแห้งได้ 
 8. โครงการการสนบัสนนุการลงทนุเพือ่ปรบัเปลีย่น ปรบัปรงุ 
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (80/20) กับ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังานทดแทน โดยบรษิทั
ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมขอรับการสนับสนุนสำาหรับมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานทั้ง 3 มาตรการ ได้แก่ การเปลี่ยนหลอด LED แทน
หลอดชนดิเดมิ การเปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศชดุใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงแทนชุดเดิม และการเปลี่ยนเครื่องทำาน้ำาเย็น โดยจะได้รับเงิน
สนับสนุนการลงทุนจาก พพ. จำานวน 1,349,446.60 บาท หลังจาก
ดำาเนินโครงการเสร็จสิ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจำานวน
เงินลงทุน ซึ่งจากท้ัง 3 มาตรการการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว  
จากการคำานวณสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,042,103.7 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 3,428,518.0 บาท  
อีกท้ังยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้  
757.10 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
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 นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้เข้าร่วมโครงการด้านพลังงาน  
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี 2560 อีกหลายโครงการ เช่น โครงการศึกษาการขอรับ 
การสนับสนุนทางเทคนิคและเงินลงทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น The Joint  
Crediting Mechanism (JCM) ซึ่งการดำาเนินการศึกษาโครงการ 
ต่างๆ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และสอดคล้องกับแผนการลดการใช้
พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

 บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัในการดำาเนนิอตุสาหกรรมเหล็ก
ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry) กบักระทรวงอตุสาหกรรม ภายใตโ้ครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จากผลการประเมินบริษัท สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3  
ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
อยา่งเป็นระบบ มกีารตดิตามประเมนิผล และทบทวนเพือ่การพฒันา 
อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2554 ในปี 2560 บริษัทยังคงได้รับการรับรอง 
ต่อเนื่อง บริษัทต้ังเป้าหมายว่าในปี 2561 จะได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

ก�รสำ�รวจทัศนคติชุมชน
และก�รมสีว่นรว่มกบัชมุชนด�้นสิง่แวดล้อม
 
 การสำารวจทัศนคติชุมชนได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นประจำา 
ทุกปี เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ทีส่ำาคญัเพราะการดำาเนนิงานของโรงงานกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทัง้ดา้น
บวกและลบต่อชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นการดำาเนินการสำารวจทัศนคติจึงทำาให้บริษัทเกิดความเข้าใจ
ถึงมุมมองของชุมชน สะท้อนผ่านผู้นำาชุมชนและหัวหน้าครัวเรือน
ในเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของโรงงาน 
ในรอบปี เพื่อนำาไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงาน 
ร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมสภาผู้นำา 
ชมุชน การประชมุหมูบ่า้น ฯลฯ ซึง่บรษิทัจะนำาขอ้สรปุจากกระบวนการ 
ต่างๆ ดังกล่าวนำามาจัดทำาโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
และมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น เพื่อนำาไปสู่ความพึงพอใจ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
 ผลสำารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในปี 2560 ส่วนใหญ่
รับทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงานในแง่ที่มีส่วนของการค้าขาย
ดีขึ้น สมาชิกในชุมชนสามารถทำางานร่วมกับโรงงาน สาธารณูปโภค
ในครัวเรือนดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
เช่น การให้ทุนการศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำา การสนับสนุน
อาชีพชุมชน โครงการพัฒนาด้านอาชีพ โครงการธนาคารชุมชน 

และโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น สำาหรับกิจกรรมที่มี 
ความพึงพอใจ ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้มากที่สุด กิจกรรมที่มี
ความพึงพอใจรองลงมา กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำาพึง 
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำา กิจกรรมให้ทุนการศึกษา โครงการเก็บขยะ
บริเวณชายหาด โครงการบริจาคเงิน/อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ชุมชน 
โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชน ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ 
และกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ตามลำาดับ
 ขอ้กงัวลของชมุชนตอ่การดำาเนนิการของโรงงาน 3 อนัดบัแรก
จากการสำารวจในป ี2560 ไดแ้ก ่ปญัหาการจราจรตดิขดั รอ้ยละ 5.3 
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 4.0 และเส้นทางคมนาคม
ชำารุด ร้อยละ 1.3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรก 
ของปี 2559 ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 5.8 ปัญหา 
อุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 4.1 และเส้นทางคมนาคมชำารุด  
รอ้ยละ 2.2 ซึง่จะพบวา่ขอ้กงัวลใจยงัคงเปน็เรือ่งปญัหาจราจรเปน็หลกั  
เพื่อบรรเทาข้อกังวลของชุมชนต่อปัญหาด้านจราจร ทางบริษัท 
ได้ร่วมกับบริษัทขนส่งกำาหนดมาตรการเพิ่มเติมในการตรวจสอบ 
และกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1) รว่มกบัสำานกังานขนสง่ วทิยาลัยการอาชพี และหนว่ยงาน
รฐัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการใหค้วามรูก้บัพนกังานขบัรถในดา้นการดแูล
รักษารถ การขับข่ีอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรร้อยละ 100
 2) โครงการสนับสนุนและฝึกอบรมบุคลากรในชุมชนให้เป็น
นักขับมืออาชีพและเมื่อจบหลักสูตรก็ให้โอกาสเข้าเป็นพนักงาน 
ของบริษัทขนส่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่ได้มีงานทำา 
และช่วยกำากับดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร
 3) จดัใหม้จีดุพกัรถเพือ่ใหพ้นกังานขับรถไดห้ยดุพกัและได้รบั
การตรวจสอบความพร้อมด้านสุขภาพ
 4) เพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า  
(Operation Control Center) ให้ตรวจสอบการเดินรถและการใช้
ความเร็วในเขตพื้นที่บางสะพานผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชม.
 5) สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านจราจรกับชุดรักษา
ความปลอดภยัหมูบ่า้น (ช.ร.บ.) ในเขตบางสะพาน เพือ่ชว่ยกำากบัดแูล 
ดา้นจราจรกบัรถยนตท์ัว่ไปและรถขนสง่สนิคา้ของกลุม่เหลก็สหวริยิา
 6) ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ช.ร.บ.) ให้มี 
ทักษะในการกู้ภัยและช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านจราจร 
หรือเพลิงไหม้เบื้องต้น
 7) เพิ่มจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎจราจรของรถขนส่ง
ด้วยกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก 4 จุด ตามเส้นทางเดินรถในบางสะพาน
 8) เพิ่มพนักงานขับรถโดยให้มีการสลับเที่ยวขับเพื่อให้
พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “TAG TEAM” 
 มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้ดำาเนินการ 
ประจำาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเวลาปล่อยรถ
ขนสง่สนิคา้ หลกีเลีย่งชว่งเวลาการจราจรหนาแนน่ การควบคมุไมใ่ห ้
มีการบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำาหนด การติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การจัดรถสายตรวจ การจัดตั้งกองทุนรถขนส่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา  
การสัมมนาผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น
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ก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม

ก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกับลูกค้�
และก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรม

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  
ที่มีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่าง 
แนว่แน่ทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีส่ามารถสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็น 
ที่ไว้วางใจของลูกค้า เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรม 
ทั้งสองฝ่าย บริษัทจึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติ 
ตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บน 
พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ 
ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติต่อ 
คู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมอีกด้วย

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม	

 ในส่วนของลูกค้านั้น ปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อ 
เสรมิสร้างความสมัพนัธกั์บลกูคา้ ตดิตามปญัหาและรบัขอ้รอ้งเรยีน
จากลูกค้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า 
เพือ่นำาขอ้มลูมาใชใ้นการพัฒนาคณุภาพสนิคา้และบรกิารใหต้รงกบั 

ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การเย่ียมเยียนลูกค้า การจัดประชุมกับ 
ลูกค้ารายสำาคัญเป็นรายเดือน การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
เป็นประจำาทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ให้กับลูกค้าบางราย อีกท้ังยังให้คำาปรึกษาแนะนำา และให้ความช่วยเหลือ 
แก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 คณะทำางานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ 
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ดำาเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท  
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม 
กับลูกค้า เช่น การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตรา 
การสูญเสียที่เกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือ 
กับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้า
ต้องการเป็นพิเศษ และพัฒนาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
สำาหรบัคำาสัง่ซือ้ทีต่อ้งการสินคา้แบบเรง่ดว่น เพือ่สนบัสนนุใหล้กูค้า
สามารถจำาหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการนวัตกรรมใหม่ที่สำาคัญดังนี้
 1. พัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน SG High 
Tensile สำาหรับกลุ่มลูกค้าถังแก๊ส  
 2. พฒันากระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รดีรอ้นแบบ 
Soft Materials  สำาหรับกลุ่มลูกค้ารีดเย็น 
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 3. พัฒนาการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า (You+) 
สำาหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์ และการใช้งานพิเศษ
  ในปี 2560 บริษัทได้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
ทีม่ีมลูคา่เพิม่กบัลกูคา้ (Premium Value Products: PVP) ไดจ้ำานวน
ทั้งสิ้น 662,073 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 51 จากยอดขายรวม

สร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า

 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการจากชุมชน 
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อใช้ในการดำาเนินการผลิตของบริษัท  
อีกทั้งยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์
สนิค้าภายในชมุชนจากกลุม่อาชพีตา่งๆ โดยจดัโครงการสนิคา้ชมุชน
เคลือ่นที ่นำาผลติภณัฑชุ์มชนทีเ่ปน็สนิคา้ OTOP คณุภาพด ีราคาถกู 
จากกลุ่มอาชีพแม่บ้านตำาบลต่างๆ ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน 
มาจำาหน่ายภายในบริเวณบริษัท เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำาเภอ
บางสะพานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าในอำาเภอบางสะพานอีกทางหนึ่งด้วย
 ในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป
มูลค่าประมาณ 2,190 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่มพลังงาน 
898 ลา้นบาท ลูกรดี 238 ลา้นบาท อะไหล ่177 ลา้นบาท วัสดสุิน้เปลอืง  
179 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและรายจ่ายลงทุน 115 ล้านบาท  
งานบริการ 565 ล้านบาท และอื่นๆ 18 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อ 
จัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่ารวมประมาณ 259 ล้านบาท  
และในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป 
2,400 ล้านบาท และจากชุมชน 280 ล้านบาท

ค้าด้วยความเป็นธรรม
 
 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่าง 
เปน็ธรรม โดยปฏบิตัติามขอ้กฎหมายของภาครฐั เชน่ พระราชบญัญตั ิ 
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ประกอบกับบริษัทจะไม่แสวงหา
ข้อมูลที่ เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ ไม่ สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย นอกจากนี้บริษัทได้เป็นแกนนำา 
ในการก่อตั้งสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย โดยผู้บริหารของบริษัท 
ผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า และผู้บริหารของคู่ค้าได้เข้าร่วมเป็น
กรรมการ โดยได้มีการประชุมและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำาเสมอ
มีการพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า เพื่อกระชับ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ส่งเสริม และผลักดันนโยบายการค้าและการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 นอกเหนือจากน้ีบริษัทยังได้เป็นแกนนำาในการสร้างความร่วมมือกัน 
ของกลุ่มสมาคมผู้ผลิตเหล็กในประเทศรวม 7 สมาคม ซึ่งมีสมาชิก

รวมกัน 472 บรษิทัเพือ่สรา้งความเข้มแข็งของผูผ้ลติเหลก็ในประเทศ
ในการร่วมผลักดันนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็ก
ในประเทศไปสู่อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0

นวัตกรรม ก�รวิจัยและพัฒน�
  
 บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหล็ก  
ผ่านงานด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 
โดยแสดงใหเ้หน็ไดจ้ากการทีบ่รษิทัไดม้สีว่นรว่มโดยมกีารสรา้งสรรค์
ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2549  
จนถึงปัจจุบัน มีผลงานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทที่ได้รับ 
การรบัรองเปน็จำานวนทัง้สิน้ 90 โครงการ คดิเปน็มลูคา่โครงการวจิยั
กว่า 64.2 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากภายหลังจากปี 2558 
ทีผ่า่นมาทางสำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
(สวทช.) ได้มีการปรับระเบียบวิธีการในการรับโครงการวิจัยเพื่อขอ 
รับรอง ประกอบกับทางบริษัทประสบกับปัญหาทางการเงิน ทำาให้
ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทจึงยังไม่มีการขอรับรองผลงานวิจัย 
 แต่กระนั้นทางบริษัทยังคงสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาทำาโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ 
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อไป ผ่านวิธีการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ในระดับปริญญาเอก ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาผลงานวิจัยของผู้ได้รับ 
ทุนการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “EFFECT OF STRIP THICKNESS ON 
MECHANICAL ADHESION OF THERMAL OXIDE SCALE OF 
HOT ROLLED LOW CARBON STEEL STRIP” ได้รับเกียรติให้ไป 
นำาเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะดบัโลก HTCPM 2016 (9th International 
Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of  
Materials) นอกจากนี ้ในป ี2560 ผลงานวจิยัของผูไ้ดร้บัทนุการศกึษา  
ในหัวข้อเรื่อง “Effects of carbon and coiling temperature on  
the adhesion of thermal oxide scales to hot-rolled carbon steels”  
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Corrosion  
Science ซึ่งเป็นวารสารที่มีการนำาไปใช้ในการอ้างอิงสำาหรับ 
งานวิจัยเป็นอย่างมากสำาหรับสาขาวัสดุศาสตร์
 ในปี 2560 บริษัทได้มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่อง 
เหล็กโครงสร้างจำานวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ภายใต้โครงการ  
“Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers 
Program 2017” ให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อ
ผลักดันนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มีการพัฒนานวัตกรรมและ 
องค์ความรู้ในด้านการใช้โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ  
และเปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม อนักอ่ใหเ้กดิการพฒันาของอตุสาหกรรม 
เหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง และส่งผลต่อความย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ
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ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจโดย 
ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น
เปน็ภยัร้ายทีบ่ั่นทอนทำาลายองคก์รและประเทศชาตโิดยรวม รวมถงึ 
ใหก้ารสนบัสนนุการดำาเนนินโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
ของบริษัท จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Company) 
จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น 
การทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยในปี 2560 บริษัท 
มีการดำาเนินการดังนี้ 

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการกำากบัดแูลเพือ่ควบคมุปอ้งกนั
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของบริษัท	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 นโยบายและระเบยีบรวมทัง้แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั	
	 	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2557  
ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเจตจำานงและความคาดหวังของบริษัท 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  สำาหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น กำาหนดไว้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องไมย่อมรบัหรอืกระทำาการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังกฎหมายไทย
และกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปดำาเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัยงัเหน็ควรใหบ้รษิทัยอ่ย และกจิการ
ทีค่วบคุมร่วมกนัของบรษิทัไดน้ำานโยบาย เรือ่ง การตอ่ตา้นการทจุรติ
คอร์รัปชั่น รวมถึงประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบาย
ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย

  ส่วนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรบัหรอืใหข้องขวญัหรอืของกำานลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กีย่วข้อง การบรจิาค หรอืเงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนนุเพือ่การกศุล
หรือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น เพิ่มเติม 
จากการปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่อง 
การตั้งมั่นในจริยธรรม ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และ
เรื่องความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน 
และค่านิยมของบริษัท รวมทั้งเรื่องการดำาเนินการด้านจริยธรรม
ของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ทีก่ำาหนดไวใ้นแนวปฏบิตั ิวา่ดว้ยเรือ่ง ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

	 2.	 การสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
  บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัในการสือ่สารนโยบายและระเบยีบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและระเบียบรวมทั้ง 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทาง 
ระบบอินทราเน็ตของบริษัท และบริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ssi-steel.com 
อีกด้วย นอกจากนี้ ในการสัมมนาผู้ขายประจำาปีที่จัดขึ้นเมื่อเดือน 
พฤษภาคม 2560 ได้มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้ง 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ 
ผู้ขายได้รับทราบและขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัท 
ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

	 3.	 การฝึกอบรม	
  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
และพนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงและสามารถปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และ
แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยนอกจากที่ได้มีการจัดสัมมนาให้พนักงานบางส่วน 
ในปกีอ่นหนา้นีแ้ลว้กม็กีารบรรยายในหวัข้อเรือ่งนโยบายการตอ่ตา้น 
การทุจริตของบริษัทในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ ซึ่งในปี  
2560 บริษัทจัดปฐมนิเทศสำาหรับผู้บริหารจำานวน 2 ครั้ง และ
ปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานจำานวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

	 4.	 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ
  บรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานดำาเนนิการขับเคลือ่นนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อดำารงไว้ซึ่งการเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่และเจตจำานงของคณะกรรมการ
บริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้มั่นใจว่า 

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

34



บริษัทมีการกำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น มีการมอบหมายอำานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
เพื่อนำานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ โดยในปี  
2560 คณะทำางานดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทได้ทำาการศึกษาแนวทางการกำาหนด 
มาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมสำาหรบันิติบคุคลในการปอ้งกนั 
การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ 
มาตรการการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำา 
แผนงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำาเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว

 5.	 การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  
โดยสำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของ 
ความเส่ียงแต่ละสายงาน ให้มีการประเมินและรวบรวมผลการประเมิน 
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเจ้าของความเสี่ยงแต่ละ
สายงานจะระบุเหตุการณท์ีอ่าจมคีวามเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัช่ัน 
เกิดขึ้น ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ทบทวน 
และกำาหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อนำาเสนอคณะทำางานบริหารความเสี่ยง
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี

บริษัทกำาหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

 1.	 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
การกระทำาการทุจริต หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ หรือ
การกระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำาการฝ่าฝืนต่อนโยบาย

เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระทำา 
การขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คำาสั่ง 
หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบ 
การควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระทำาอื่นๆ ที่อยู่ในข่าย
ทำาให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูลและมีมาตรการ 
ในการตรวจสอบและกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้กระทำาความผิด 
ตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ที่มีถึงคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้ง 
เบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีเก่ียวข้องและแจ้งผลการดำาเนินการ 
กลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมท้ังรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบดว้ย และมกีารสรปุผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง 

 2.	 การตรวจสอบภายใน
  สำานกัตรวจสอบภายในกลุม่ เปน็ผูม้สีว่นรว่มในการประเมนิ 
เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำาแนะนำาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท
เป็นรายครึ่งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงาน
ทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทุจริต หรือใช้
สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements 
Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation 
of Assets) นอกจากนี้ สำานักตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดทำา
แผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจำาปีตามแนวทาง
ทีค่ำานงึถงึความเสีย่ง โดยรวมถงึความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่
ด้วย และดำาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำาปี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 3.	 การประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตาม
	 	 จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน
  เมื่อเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้สำารวจความเข้าใจ 
และการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม (Code of Conduct) ของบรษิทั  
ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมพนักงานของบริษัท  
โดยให้พนักงานตอบแบบประเมินเพื่อสำารวจตนเองในเรื่อง 
การรับรู้และความรู้ความเข้าใจใน Code of Conduct รวมถึงสำารวจ 
การรับทราบและความเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการ 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องทางการรับรู้และสร้างความรู้  
ความเข้าใจ ในหัวข้อดังกล่าว ตลอดจนเพื่อติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าวด้วย

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รพัฒน�บุคล�กรและสิทธิมนุษยชน

 บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
มีความสำาคัญที่ทำาให้องค์กรดำาเนินธุรกิจได้ประสบความสำาเร็จ  
จึงได้กำาหนดโครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
การพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดำาเนินการสานต่อ 
โครงการ Care Organization เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน 
และครอบครัวพนักงานให้มีความเหมาะสม สร้างบรรยากาศ 
การทำางานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขระหว่างพนักงาน
กับพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานกับ
บริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน ชีวิตส่วนตัว
และครอบครัว (Work Life Balance) และส่งเสริมพนักงานที่เป็น 
คนด ีคนเกง่ ให้เป็นทีย่อมรบัและเชดิชูเกยีรตใิหพ้นกังานท่ัวไปทราบ 

โครงสร้างพนักงาน
 
 ในปี 2560 บริษัทมีจำานวนพนักงาน ณ เดือนธันวาคม 2560 
เทา่กบั 1,154 คน แบง่เปน็พนกังานประจำา สำานกังานกรงุเทพ เทา่กบั 
187 และโรงงานบางสะพาน เท่ากับ 967 คน และแบ่งเป็นระดับ
พนักงาน

จำานวนพนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ
 

กลุ่มพนักงาน SSI TCRSS WCE PPC รวม

ระดับบรหิาร 47 8 3 0 58

ระดับจัดการ 192 66 32 3 293

ระดับบังคับบัญชา 457 210 138 31 836

ระดับปฏบิัตกิาร 458 572 233 52 1,315

รวม 1,154 856 406 86 2,502

พนักงานจ้างเหมา 146 121 158 0 425

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

การจ้างงาน
 
 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง โอนย้าย ไปดำารงตำาแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มีความรู้  
ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำาแหน่งดังกล่าว ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานที่มีความเหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งดังกล่าวได้  
บริษัทจะรับจากบุคคลภายนอก สำาหรับคุณสมบัติผู้สมัครบริษัทเปิดรับผู้สมัครทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ที่มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี และมีคุณวุฒ ิ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในตำาแหน่งอย่างเป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ บริษัทดำาเนินการทดสอบและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ในปี 2560 ประกาศตำาแหน่งงานจำานวน 188 ตำาแหน่ง  
มีจำานวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำานวน 405 คน สามารถสรรหาว่าจ้างได้จำานวน 170 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับคัดเลือกแล้ว  
138 คน พนักงานภายในได้รับการคัดเลือกจำานวน 32 คน สำาหรับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพนั้นด้วยลักษณะงานทำาให้บริษัทรับผู้พิการทำางาน 
ได้จำากัด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ช่วยเหลือผ่านการสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ระดับบริหาร   
จำานวน 47 คน

ระดับจัดการ  
จำานวน 192 คน

ระดับบังคับบัญชา
จำานวน 457 คน

ระดับปฏิบัติการ  
จำานวน 458 คน

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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การพัฒนาพนักงาน
 
 บริษัทได้กำาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานตาม Competency Base และพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) 
เพื่อก้าวสู่การทำางานอย่างมืออาชีพ ในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมต่างๆ ได้แก่

การฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มพนักงานเอสเอสไอปี	2560

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี	2560

การอบรมพนักงานที่ผ่านการ OJT

(On-the-Job Training)

การกำาหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จำาเป็นของตำาแหน่งงานต่างๆ 

แล้วหัวหน้างานรับผดิชอบอบรม สอนงานให้พนักงานในตำาแหน่งงาน

ดังกล่าว สามารถทำาได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ 

โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างใกล้ชดิเป็นประจำา

จำานวนพนักงาน 373 คน

การอบรมภายในบรษิัท

(In-house Classroom Training)

หลักสูตรตามขดีความสามารถหลัก (Competency Training)

หลักสูตรด้านเทคนคิ

หลักสูตรด้านเพิ่มผลผลติ 

หลักสูตรด้านคุณภาพ

หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรการบรหิารทมีอย่างมปีระสทิธภิาพ

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับยาเสพตดิให้โทษ เป็นต้น

127 หลักสูตร 

จัด 177 ครั้ง

จำานวนพนักงาน 1,086 คน

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 

17.42 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนด ี 

คนเก่ง ตามวถิเีอสเอสไอ

กจิกรรมพัฒนาพนักงานให้รับทราบพฤตกิรรมตามค่านยิม iFacts จัดกจิกรรมทมีงานภายใน 

16 ครั้ง พนักงานร่วม 953 คน

การอบรมภายนอกบรษิัท

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(Domestic and Overseas Training)

การส่งเสรมิพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

139 หลักสูตร

จำานวนพนักงาน 261 คน

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 

11.84 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การรับทราบแผนกลยุทธ์

ประจำาปีของแต่ละสายงาน 

ผ่านการนำาเสนอผลงาน

Goal Program Presentation 2016

พนักงานระดับจัดการขึ้นไป รับทราบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ 

ผ่านการรายงานการดำาเนนิงานตามแผนงาน (Goal Program) 

ตามแผนธุรกจิของแต่ละสายงาน

พนักงานระดับจัดการขึ้นไป

เข้าร่วมรับฟังจำานวน 180 คน

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

 บริษัทให้ความสำาคัญกับสวัสดิการและผลประโยชน์  
ของพนักงาน ตามที่กฎหมายกำาหนด ได้แก่ วันลาและวันหยุด 
ต่างๆ นอกจากนี้  บริษัทยังได้จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์   
ตามความเหมาะสมของสภาพการทำางานในแต่ละพื้นที่ อาทิ
 •	 จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี 
 •	 จัดรถรับส่งเพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทางมา
ปฏิบัติงาน 5 เส้นทาง รอบอำาเภอบางสะพาน
 •	 จัดเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้สำาหรับพนักงานที่มี
ภูมิลำาเนาอยู่นอกเขตอำาเภอบางสะพาน
 •	 จัดข้าวฟรีและอาหารราคาประหยัด โดยยังควบคุม 
สุขอนามัยที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
 •	 เงินช่วยเหลือสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานโรงงาน
บางสะพาน
 •	 จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่และต่างประเทศ
 •	 จัดเงินช่วยเหลือสำาหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ
 •	 จัดกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีเงินทุนไว้
เมื่อออกจากงาน
 •	 จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานมีเงินออมและ 
ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
 •	 การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันภัยเดินทาง
สำาหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
 •	 การประกนัสขุภาพ ประกนัชวีติและอบุตัเิหตใุหก้บัพนกังาน

แรงงานสัมพันธ์

 บริษัทเห็นความสำาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพ ให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน 
และชีวิตครอบครัว (Work Life Balance) จึงได้ดำาเนินการโครงการ
สายสัมพันธ์ในองค์กร (Care Organization) อย่างต่อเนื่อง โดยจัด
กิจกรรมดังนี้
 •	 Meet Management การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร
 •	 การแถลงนโยบายประจำาปี และเวทีประชุมแผนงาน 
ประจำาปี (Annual Business Plan Conference) ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารกลุม่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่แจง้ใหท้ราบถงึแผนกลยทุธ์
และนโยบายทีบ่ริษทัจะมุง่ดำาเนินการใหพ้นกังานระดบัจดัการขึ้นไป
ได้รับทราบ
 •	 การรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บริษัท
กำาหนดใหพ้นกังานระดบัจดัการขึน้ไป ไดร้ายงานผลการดำาเนนิงาน 
ตามแผนกลยทุธ์ทีไ่ดจ้ดัทำาไว้ เพือ่ใหพ้นกังานระดบัจดัการหนว่ยงาน
อื่นได้รับทราบรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร
เพื่อการปรับปรุง
 •	 การชี้แจงกลยุทธ์ของสายงาน ผู้บริหารแต่ละสายงาน 
จัดประชุม ชี้แจง อธิบายให้พนักงานในสายได้รับทราบกลยุทธ์ 
ทีต่อ้งดำาเนนิการ เพือ่ใหส้รา้งความรบัรูแ้ละความเขา้ใจแกพ่นกังาน
 •	 ผูบ้รหิารพบปะพนกังาน และรว่มในกจิกรรมตา่งๆ ดว้ยกนั  
การเยี่ยมเยียนพนักงานในสายการผลิต กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 
จิตอาสารว่มกบัพนกังาน และกิจกรรมบรจิาคโลหิต กิจกรรมทำาบญุ 
ในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมคนดีคนเก่งตามวิถีเอสเอสไอ 
กิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กร เป็นต้น
 •	 โครงการเพิ่มความผาสุกของพนักงานและครอบครัว
พนักงาน จัดกิจกรรมโครงการบ้านอบอุ่น เพื่อดูแลความเป็นอยู่ 
ของพนักงานและครอบครัว จำานวน 120 ครอบครัว การจัดงาน 
Family Day การจัดงานวันเด็ก และจิตอาสาช่วยเหลือพนักงาน 
ที่บ้านน้ำาท่วม
 •	 HR Clinic เป็นบริการซึ่งพนักงานในสายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ ให้บริการคำาปรึกษาแก่พนักงานที่มีข้อสงสัย ปัญหา 
เกี่ยวกับระเบียบนโยบายด้านบุคลากร เงินเดือน ภาษี สวัสดิการ
ต่างๆ เป็นต้น

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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การสื่อสารภายในเชิงสร้างสรรค์
 
 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ผ่านช่องทาง 
ดังต่อไปนี้

ช่องทางการสื่อสาร วัตถุประสงค์ ผลงานปี	2560

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

• สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ ่

  และผู้บรหิาร (เผยแพร่ทั้งทาง  

 อนิทราเน็ตและโทรทัศน์ภายใน)

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทศิทาง การดำาเนนิงาน

และผลประกอบการที่สำาคัญของบรษิัทโดยตรงจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

และผู้บรหิาร

5 ครั้ง

การจัดเวทนีำาเสนอผลงาน

และแผนการดำาเนนิงาน

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการทุกคนได้รับทราบและร่วมแสดงความคดิเห็น

เกี่ยวกับแนวทางการดำาเนนิธุรกจิในภาพรวมของบรษิัท ของแต่ละสายงาน 

เพื่อสามารถนำาไปสื่อสารและถ่ายทอดต่อสู่ทมีงานในระดับฝ่ายและส่วน

ได้โดยชัดเจนถูกต้องและทั่วถงึ

2 ครั้ง

เสยีงตามสาย เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บรหิารสายงานต่างๆ 

เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกจิและกระบวนการทำางานที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ละ 5 วัน

ประชุมประจำาเดอืน / ประชุม

ประจำาสัปดาห์ (Morning Talk)

เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานในฝ่ายงานได้มกีารปรกึษา พูดคุยเกี่ยวกับ

ข่าวสารบรษิัท ตดิตามงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำางาน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เข้าพบ

พนักงานตามหน่วยงาน 

(Face to Face)

เข้าพบพนักงานแต่ละหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

และกจิกรรมของบรษิัท พร้อมทั้งรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

จากพนักงาน เพื่อนำาไปดำาเนนิการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

5 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบ

พนักงานที่ปฏบิัตงิานกะ

ในพื้นที่ทำางาน

เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ปฏบิัตงิานรับฟังความคดิเห็นและให้คำาแนะนำา

ปรกึษาในเรื่องต่างๆ

12 ครั้ง

คณะกรรมการสวัสดกิาร เพื่อให้ฝ่ายบรหิารทราบความต้องการของพนักงาน โดยฝ่ายตัวแทนของพนักงาน 

และเป็นการส่งเสรมิความเข้าใจอันดรีะหว่างผู้บรหิารและพนักงาน 

4 ครั้ง

จัดทำาจดหมายข่าวอเิล็กทรอนกิส์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของบรษิัท 

ทั้งที่ดำาเนนิการแล้วและกำาลังจะดำาเนนิการ รวมทั้งให้ความรู้และสาระ

ที่เป็นประโยชน์ในการดำารงชวีติและเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

472 เรื่อง

การจัดกจิกรรมเสรมิสร้าง

และปลูกฝังค่านยิมขององค์กร

เพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในการส่งเสรมิให้พนักงานมพีฤตกิรรม หรอืมวีธิกีารดำาเนนิชวีติตามแนวทาง

ของ “วถิเีอสเอสไอ” ที่เป็นการส่งเสรมิให้พนักงานเป็นทั้ง “คนด”ี “คนเก่ง” 

และ “คนที่มคีุณภาพ” ต่อทั้งองค์กรและสังคม

จัดกจิกรรม  

12 กจิกรรม

โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน 

(Internal TV)

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำาคัญต่างๆ ไปยังพนักงานได้อย่างรวดเร็ว

และทั่วถงึ

33 เรื่อง

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) เช่น Facebook 

Fan Page SSI Employee 

Relations and Welfare

เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร สาระต่างๆ ขององค์กร โดยใช้เป็นการสื่อสาร

สองช่องทางระหว่างบรษิัทและพนักงาน ทั้งนี้ การนำา Social Media 

ที่เป็นการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา 

ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต หรอืระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบ Smart Phone 

283 เรื่อง

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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ก�รพัฒน�ทุนท�งสังคมและชุมชน
 
 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสีย บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการดำาเนินการ  
โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน  
50 โครงการ (รวมกจิกรรมเอสเอสไออาสา 26 กจิกรรม) ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 26,971 คน โดยแบ่ง 
ออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และส่วนที่สอง คือ  
การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนา 
รายได ้และการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ีรวมทัง้การสนบัสนนุเพิม่เตมิ
ในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

การพัฒนาทุนทางสังคม

	 กิจกรรมฅนเหล็กมินิม�ร�ธอน 2560
 บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) (SSI) ไดร้ว่มกบั 
พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็กในฐานะองค์กรร่วมจัด ได้แก่ บริษัท 
เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) (TCRSS) บรษิทั เอน็เอส-สยาม
ยไูนเตด็สตลี จำากดั (NS-SUS) บรษิทั เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) 
จำากัด (NS Blue Scope) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง  

(ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล  
“ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2560” Kon-lek Mini Marathon 2017 
มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำานวน 
2.38 ล้านบาท แก่มูลนิธิผู้ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
กจิกรรมดงักลา่วจดัขึน้ในวนัเสารท์ี ่16 กนัยายน 2560 ณ สวนลมุพนิ ี
มผีูเ้ข้ารว่มกจิกรรมกวา่ 1,400 คน จากการจดักจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง 
ทำาให้ยอดบริจาครวม 10 ปี กว่า 24 ล้านบาท 

การพัฒนาชุมชน	

 ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมดำาเนินโครงการพัฒนาชุมชน  
49 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำานงอันแน่วแน่ของการเป็น
พลเมอืงทีด่แีละไดร้บัความไวว้างใจจากชาวบางสะพานและผูม้สีว่น
ได้เสีย ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม 
ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การพัฒนาชุมชนนี้มุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชน 
ในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังด้านการพัฒนาการศึกษา  
การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี การร่วมดูแลทำานุบำารุงศาสนา
และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน 
ภายใต้โครงการ “เอสเอสไออาสา” 

ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน

 ก�รดำ�เนินง�นกองทุนสหวิริย�ร่วมพัฒน�คุณภ�พ
 ก�รศึกษ�บ�งสะพ�น
 โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บางสะพาน เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำาเภอ
บางสะพาน โดยเน้นองค์รวมทั้ง 3 มิติ (สถานศึกษา บุคลากร และ
นกัเรยีน) ตอ่เนือ่งเปน็ระยะเวลา 3 ป ีโดยไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดี 
จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการดำาเนิน
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 
ตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2560 บริษัทได้ประชาสัมพันธ์และประกาศ 

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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รบัสมคัรสถานศกึษาเปา้หมายจำานวน 35 แหง่จาก 7 ตำาบลในเขตพืน้ที ่
อำาเภอบางสะพาน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการกองทุน
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2560 (รุ่น 6)” 
เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิตามแนวทางการพฒันาบนวถิแีหง่ความยัง่ยนื 
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี ณ ปัจจุบัน
ได้ดำาเนินการมาแล้ว 6 รุ่น และมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำานวน 9 โรงเรียน 
 ในปี 2560 มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ 6 แห่ง (รุ่นที่ 3 - 6) 
ดำาเนินการตามแผนและเริ่มมีผลเชิงประจักษ์โดยค่าเฉลี่ยรวม 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของ 4 โรงเรียน 
โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ โรงเรียนบ้านวังยาว 
และโรงเรียนบ้านทองมงคล เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.54 โดยมี 
ผลคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) เฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 47.20 ร้อยละ 45.91 ร้อยละ 43.74 และร้อยละ 42.70 
ตามลำาดบั ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 41.42 ในขณะที่อีกสองแห่ง คือ 
โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน และโรงเรยีนบา้นวงัน้ำาเขยีวเปน็โรงเรยีน
ที่ได้รับทุนและเริ่มดำาเนินการตามแผนเป็นปีแรก

 โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พช�่งเทคนคิเพือ่อตุส�หกรรมเหลก็
 ครบวงจร
 บริษัทร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) และวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน ภายใตโ้ครงการผลติชา่ง
เทคนคิเพือ่อตุสาหกรรมเหลก็ครบวงจร เพือ่รว่มพฒันาและปรบัปรงุ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) พรอ้มพฒันาขดีความสามารถ
ของนักศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดำาเนินการมาแล้ว  
10 รุ่น ผลิตช่างเทคนิคจาก 4 สาขา คือ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  
ชา่งเทคนคิเครือ่งกลอตุสาหกรรม ชา่งเทคนคิไฟฟา้ และการจดัการ
คลังสินค้า จำานวน 600 คน โดย 166 คนได้ร่วมงานกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา นอกเหนือจากนี้โครงการนี้นับเป็นต้นแบบระบบทวิภาคี
ระหว่างภาคการศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการกับ 
กลุ่มเหล็กสหวิริยาซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนอีกด้วย
 

 โครงก�รมอบทุนก�รศึกษ�แก่นักเรียนในชุมชน 
 บรษิทัและกลุม่เหลก็สหวริยิาไดจ้ดัโครงการมอบทนุการศกึษา
กลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำาปี 2560 ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่เรียนดี 
ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก 22 โรงเรียนในเขตอำาเภอ
บางสะพานจำานวน 259 ทุน มูลค่ารวม 625,000 บาท ดังนี้
 •	 ทุนการศึกษาทั่วไประดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
จำานวน 249 ทุน มูลค่า 275,000 บาท
 •	 ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องจำานวน 2 ทุน มูลค่า 70,000 บาท 
 •	 ทุนครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู เพื่อสนับสนุนโอกาสทาง 
การศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่ศึกษาในสาขาวิชาชีพครู เพื่อ
กลับมาเป็นครูพัฒนาท้องถิ่น จำานวน 8 ทุน มูลค่า 280,000 บาท 
 นอกจากนี้ พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยายังสนับสนุน 
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้...
เพื่อน้อง” อีกจำานวน 164 ทุน รวมมูลค่า 202,500 บาท
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 โครงก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถิ่น  
 บริษัทได้ร่วมมือกับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ จัดตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น เพื่อจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในท้องถิ่น เป็นการปลูกฝัง 
เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผ่านการเรียนการสอน 
มีพนักงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านสมัครเป็นครูอาสาจำานวน 
9 คน สอนหนังสือให้กับนักเรียนในหัวข้อ “เหล็กกับชีวิตประจำาวัน” 
และหัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” โดยมีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำานวน 
185 คน ได้รับความรู้จากครูอาสาเอสเอสไอจำานวน 22 ชั่วโมงเรียน
 ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้มีการขยายพื้นที่ในการดำาเนินโครงการ 
จำานวน 1 แห่ง ได้แกโ่รงเรยีนบา้นอ่าวยาง และยงัมกีจิกรรมการสอน
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมา ได้แก่ 
โรงเรยีนวดันาผกัขวง โรงเรยีนบา้นชะมว่ง โรงเรยีนบา้นดอนสำาราญ 
และโรงเรยีนบา้นทา่ขาม ซึง่ไดเ้ริม่ดำาเนนิการมาต้ังแต่ปี 2555 จนถงึ
ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจำานวน 5 แห่ง

 โครงก�รอน�คตเหล็กไทย สร้�งด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 12 
 (To Be Engineer) 
 เอสเอสไอจัดโครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย 
ครั้งที่ 12 โดยนำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน 
ในเขตอำาเภอบางสะพาน จำานวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
ให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่น 
รีดร้อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรม
นันทนาการ รวมทั้งให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกร 
ในอุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือก
วางแผนการศึกษา เพื่อที่จะสามารถกลับเข้ามาทำางานในท้องถิ่น
ของตนเองต่อไปในอนาคต
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 โครงก�รโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อคว�มยั่งยืน 
 บรษิทัเลง็เห็นคณุคา่ความสำาคญัของแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
และมกีารสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สงัคมทีเ่นน้การพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยนื 
จงึได้รเิริม่โครงการโรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำารฯิ  
เพื่อความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ในพื้นที่โรงเรียน 
บ้านหนองจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ โรงเรียนวัดนาผักขวง 
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามระบบอัธยาศัย 
(กศน.) บางสะพาน และโรงเรียนบ้านดงไม้งามซึ่งที่ผ่านมา 
มีการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 โดยในปี  2560 นี้  บริษัทได้ขยายพื้นที่ โครงการไปยัง 
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก หมู่ที่ 10 ตำาบลร่อนทอง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกระบวนการดำาเนินโครงการเพื่อนำา 
ไปสูค่วามยัง่ยนื อนัประกอบไปดว้ยการศกึษาดงูานโรงเรยีนตน้แบบ 
การประชุมร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และ 
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัท โรงเรียน และชุมชน 
ผ่านกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยมีนักเรียนได้รับ 
ผลประโยชน์จากโครงการจำานวน 122 คน

 โครงก�รเกษตรอินทรีย์แผนใหม่ในสถ�นศึกษ� 
 ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
 เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากโครงการยุวเกษตรอินทรีย์ 
ปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ซึ่งเริ่ม
โครงการมาตั้งแต่ปี 2555 ที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบันมีโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการจำานวน 5 โรงเรียน ซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านท่าขาม 
หมู่ที่ 4 ตำาบลแม่รำาพึง โรงเรียนบ้านมรสวบ หมู่ที่ 3 ตำาบลชัยเกษม 
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำาบลกำาเนิดนพคุณ โรงเรียน 
บ้านสวนหลวง หมู่ที่ 9 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ และโรงเรียนบ้าน 
ทองมงคล หมูท่ี ่6 ตำาบลทองมงคล มนีกัเรยีนไดร้บัผลประโยชนจ์าก
โครงการทีผ่า่นมาในปนีีม้ีจำานวนทัง้สิน้ 1,623 คน นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
ทักษะธุรกิจ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาด 
โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการนำาเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียน และจำาหน่ายให้ผู้ปกครองและชุมชนต่อไป ในขณะที่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน 
 สำาหรับปี 2560 บริษัทได้ขยายพื้นที่ดำาเนินงานโครงการไป
ยังโรงเรียนบ้านชะม่วง หมู่ที่ 3 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ โดยมีนักเรียน
ได้รับประโยชน์จากโครงการจำานวน 121 คน และในขณะเดียวกัน
บริษัทยังมีการตรวจติดตามโครงการอย่างเข้มข้นในพื้นที่โรงเรียน
ทั้ง 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการบริหารจัดการโครงการ 
ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมทักษะธุรกิจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ และเน้นการสร้างยุวเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่โดยจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมนักเรียนที่สนใจ ให้รุ่นพี่ช่วยสอนรุ่นน้อง เพื่อสร้างตัวแทน 
ในการรับผิดชอบโครงการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 โครงก�รสภ�เย�วชนระดับหมู่บ้�น 
 บริษัทได้ริเร่ิมโครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้านท่ีบ้านดอนสง่า 
ซึ่งเน้นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเรียนรู้ทักษะชีวิตเยาวชน
โดยสภาเยาวชน เมื่อปี 2555 เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้เตรียมความพร้อมของตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านการสร้างจิตสำานึกสาธารณะ 
รักษ์บ้านเกิด ด้านส่งเสริมอาชีพทางเลือก และการส่งเสริมการออม  
เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ในปี 2560 
สภาเยาวชนบ้านดอนสง่าได้มีการนำาเสนอโครงการเพื่อขอรับ
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 นอกจากนี้ยังได้ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานธนาคาร
ชุมชนอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังประเมินขีดความสามารถของธนาคาร
ชุมชนตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการดำาเนินงาน ระดับดีมาก 
จำานวน 16 แหง่ และระดบัด ีจำานวน 2 แหง่ รวมถงึการมอบหุน้สมทบ
ธนาคารชุมชน ปทีี ่3 ประจำาป ี2560 จำานวน 4 แหง่ คอื ธนาคารชมุชน 
บ้านหนองตาจ่า บ้านทุ่งนุ่น บ้านดอนสูง และบ้านหนองระแวง

 โครงก�รสภ�ผู้นำ�ชุมชน
 เปน็โครงการทีบ่รษิทัส่งเสรมิใหช้มุชน ไดจ้ดัตัง้สภาผูน้ำาชมุชน
เพือ่บรหิารจดัการชมุชนรว่มกบัองคก์รภาคเีครอืขา่ยอืน่ๆ หนว่ยงาน 
ภาครัฐ รวมท้ังกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนิน 
สองกจิกรรมทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่1) กจิกรรมพฒันาสภาผูน้ำา เปน็การเปดิ
โอกาสให้สภาผู้นำาชุมชนจำานวน 7 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่ง ได้เขียน
โครงการทีจ่ะทำาการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัตนเอง เพือ่นำาไปสู ่
การเป็นสภาผู้นำาชุมชนต้นแบบต่อไปในอนาคต ได้เสนอขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยมีสภาผู้นำา
ชุมชนที่สนใจเสนอโครงการเข้าร่วมจำานวน 5 แห่ง และจากการจัด
เวทีนำาเสนอโครงการ มีสภาผู้นำาชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
จากคณะกรรมการจำานวน 4 แห่ง คือ บ้านระหาร บ้านชะม่วง  
บา้นมา้รอ้ง และบา้นหนองระแวง ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุแหง่ละ  
30,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท 2) กิจกรรมสภาผู้นำา
ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 2 ปี 2560 เป็นการเปิดโอกาสให้สภาผู้นำาชุมชน 
จำานวน 8 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่ง ได้เขียนโครงการที่จะทำาการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับตนเองให้เป็นสภาผู้นำาชุมชนต้นแบบ  
และศูนย์การเรียนรู้ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยมีสภาผู้นำาชุมชนที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วม  
จำานวน 2 แห่ง และจากการจัดเวทีนำาเสนอโครงการ มีสภาผู้นำา 
ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการจำานวน 2 แห่ง 
คือ บ้านฝ่ายท่า และบ้านทางสาย ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
แห่งละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

 โครงก�ร “มหกรรมสหวิริย�ร่วมพัฒน�” 
 และก�รร่วมกิจกรรมภ�คีเครือข่�ย
 เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ ที่ได้ร่วม
ดำาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้จัด
แสดงนิทรรศการแสดงผลการดำาเนินงานของตนเอง เพื่อเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานหรือชุมชนอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน และรวมไปถึงบุคคล
ภายนอกได้รับทราบข้อมูลผลการดำาเนินงานของตนเอง พร้อมทั้ง  
ได้มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีชุมชน  
และหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจำานวน 24 บูท และม ี
ผู้เข้าร่วมงานจำานวน 400 คน
 นอกจากนี้ ยังได้นำาผู้นำาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 
สัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนอก  
เช่น บริษัท ทีวีบูรพา จำากัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มฝึก
อาชีพร่วมกัน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มเยาวชน และอบรม
ปอ้งกนัโรคซมึเศรา้ให้กับผูส้งูอาย ุซึง่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ
จำานวน 42,000 บาท 
 พร้อมกันนี้ได้ขยายเครือข่ายโดยการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ระหว่างที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาเยาวชน 
บ้านดอนสง่า และคณะกรรมการสภาเยาวชนบ้านห้วยเกรียบ  
อำาเภอบางสะพาน และสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสรุปบทเรียน และแนวทาง
การพัฒนาสภาเยาวชนแบบมีส่วนร่วม พึ่งตนเอง อันนำามาซึ่ง 
ความยั่งยืนต่อไป 

พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน

 บรษิทัไดด้ำาเนนิโครงการสง่เสรมิการพฒันาการเกษตรเพือ่เพิม่
รายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่

 โครงก�รธน�ค�รชุมชน
 เป็นการดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานจำานวน 19 หมู่บ้าน 
ในพืน้ที ่4 ตำาบล โดยมกีารสนบัสนนุและสง่เสรมิใหชุ้มชนดำาเนนิการ
จดัตัง้ธนาคารชมุชนจำานวน 18 แหง่ โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560  
มีกองทุนรวมท้ังส้ิน 28,142,393 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับ 
ประโยชน์รวม 3,282 ราย และมีการจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชนจำานวน 
9 แห่ง เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม
 เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความมั่นคงยั่งยืน ในปี 2560 บริษัท 
ไดด้ำาเนนิกจิกรรมพฒันาเชงิลกึเพือ่เพิม่ศกัยภาพ และยกระดบัใหกั้บ 
คณะกรรมการธนาคารชุมชน ประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดทำาบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล การพูด 
ในทีช่มุชน การฝกึอบรม การจดัต้ังกลุม่วสิาหกจิชุมชน เพือ่สนบัสนนุ 
และส่งเสริมให้ธนาคารชุมชนมีช่องทางในการพัฒนาต่อยอด 
การดำาเนินธุรกิจ สร้างรายได้เพิ่มให้กับธนาคารชุมชน รวมถึง 
การเข้ามาร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา
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 ก�รเพิ่มสัดส่วนก�รรับพนักง�นในพื้นที่
 ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ และต้องการ 
ใหป้ระชาชนในอำาเภอบางสะพานและใกลเ้คยีงไมต่อ้งอพยพยา้ยถิน่ 
ในการหารายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มเอสเอสไอ 
ที่โรงงานบางสะพานมีการจ้างงานพนักงานในปี 2560 จำานวน  
2,502 คน เป็นพนกังานทีม่ภูีมลิำาเนาในพืน้ทีจ่งัหวัดประจวบครีขีนัธ์
จำานวน 1,511 คน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 71.85 นอกจากนี ้ยงัมกีารจา้ง
พนักงานรับเหมาจำานวน 425 คน

 สนับสนุนสินค้�และบริก�รจ�กชุมชนบ�งสะพ�น
 บรษัิทสนับสนุนการประกอบอาชพีเสรมิรายไดข้องกลุม่ผูผ้ลติ
สินค้าชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพานด้วยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ 
และสินค้าภายในชุมชน จากกลุ่มอาชีพต่างๆ จากชุมชนบางสะพาน
มลูคา่รวมประมาณ 190 ลา้นบาท และในป ี2561 คาดวา่จะมีมลูคา่
การจัดซื้อจัดหาจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท

ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล 
กระบวนการผลิต เพ่ือให้ม่ันใจว่ามลสารท่ีระบายออกจากกระบวนการ 
ผลติไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติและอาชวีอนามยัของพนกังาน
และคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำาเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 3,953 คน

 โครงก�รเอสเอสไอ รักษ์ช�ยห�ด
 บริษัทได้นำาคณะผู้บริหารพนักงานกลุ่มเอสเอสไอร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า  
นกัเรยีน และประชาชนทัว่ไป ในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน รว่มกจิกรรม  

“เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up)” เป็นปีที่ 9 
ติดต่อกัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี  
ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations  
Environment Programme: UNEP) โดยในปีนี้ ได้กำาหนดคำาขวัญ 
วันสิ่งแวดล้อมโลกไว้ว่า “I’m With Nature” หรือที่ใช้รณรงค์กัน 
ในประเทศไทยวา่ “ชวีติฉนัผกูพนักบัธรรมชาต”ิ โดยกระตุน้ใหท้กุคน 
ได้ตระหนักเห็นคุณค่าความงามความสำาคัญของธรรมชาติ  
และช่วยกันดูแลรักษา โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่รำาพึง  
ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ระยะทางประมาณ 3 กิ โลเมตร ในปีนี้ เก็บขยะได้จำานวน  
2,670 กิโลกรัม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 815 คน 
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 โครงก�รสองล้อรักษ์บ�งสะพ�น
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ 
2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2560 (Bangsaphan Car Free Day 2017)  
ขึน้เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2560 ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่7 โดยมวัีตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนบางสะพานตระหนักถึงเรื่องการลดภาวะ 
โลกร้อนและลดการใช้พลังงานควบคู่กับการออกกำาลังกายด้วยการป่ัน 
จกัรยานเพือ่สขุภาพ ซึง่การจดักจิกรรมในครัง้นีม้ผีูส้นใจนำาจกัรยาน
จำานวน 428 คันร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทางไป-กลับ 
12 กิโลเมตร เส้นทางระหว่างหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพานและ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลแมร่ำาพงึ รวมถงึขอความรว่มมอืประชาชน
ทัว่ไปรว่มกนัดบัเครือ่งยนตท์ีใ่ชพ้ลงังาน เปน็เวลา 30 นาท ีตัง้แตเ่วลา  
08.00 น. - 08.30 น. ซึง่จากการคำานวณกจิกรรมในวันดงักลา่วสามารถ 
ชว่ยลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดไ์ดป้ระมาณ 1,915.68 กโิลกรมั 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจากการคำานวณเบื้องต้นของ 
การจดักจิกรรมดังกล่าวนบัตัง้แตก่ารจดักจิกรรมครัง้แรกในป ี2554  
ถึงปัจจุบันสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง
ประมาณ 18,898.48 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 นอกเหนอืจากนีบ้รษิทัและกลุม่เหลก็สหวริยิายงัไดจ้ดักจิกรรม 
ปั่นรักษ์  ปันยิ้ม ขึ้นภายใต้โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน  
เพื่อเชิญชวนชาวบางสะพานที่สนใจร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  
รณรงค์ลดการใช้พลังงานพร้อมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
ในปี 2560 ได้ดำาเนินกิจกรรมป่ันรักษ์ ปันยิ้มท้ังสิ้นจำานวน 3 ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วม 241 คน สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
เพิม่เตมิไดป้ระมาณ 1,779.16 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า

 โครงก�รปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่�
 บริษัทร่วมกับชุมชนพื้นที่บางสะพานจัดกิจกรรม “ปั่นสองล้อ
ช่วยพ่อปลูกป่า” โดยร่วมกันปั่นจักรยานไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อปลูก
ตน้ไมน้อกจากเปน็การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวแลว้ยงัเปน็การประชาสมัพนัธ์
ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญของการปลูกต้นไม้และ 
การลดการใช้พลังงาน ดำาเนินการมาแล้ว 6 พื้นที่ประกอบด้วย  
วัดถ้ำาคีรีวงศ์ ตำาบลธงชัย, เขาทุ่งขี้ต่าย ตำาบลพงศ์ประศาสน์, 
ถ้ำาเขาวงศ ์ตำาบลกำาเนดินพคณุ, สำานกัสงฆท์ุง่ทบัทอง ตำาบลรอ่นทอง,  
พืน้ทีส่าธารณะบา้นชะมว่ง ตำาบลพงศป์ระศาสน ์และพืน้ทีส่าธารณะ
บ้านหนองตาจ่า ตำาบลกำาเนิดนพคุณ

 โครงก�รสหวิริย�รักบ�งสะพ�น รักษ์ส่ิงแวดล้อม (Earth Day)
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับผู้นำาชุมชนตำาบลธงชัย 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย หน่วยป้องกัน 
และปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย กิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละพฒันาสิง่แวดลอ้ม เนือ่งในวนัคุม้ครองโลก (Earth Day)  
โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ พนักงานบริษัท และประชาชน
ชาวบางสะพานจำานวน 1,123 คนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้า-พันธุ์กุ้ง 
กลุาดำา จำานวน 3 ลา้นตวัลงสูท่ะเล และรว่มเกบ็ขยะทำาความสะอาด 
บรเิวณชายหาดบ้านปากคลอง หมูท่ี ่2 ตำาบลธงชัย อำาเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์เพือ่เพิม่ความอดุมสมบรูณ์ทรพัยากรชายฝัง่ 
เพิ่มแหล่งอาหาร เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ และร่วมฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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 โครงก�รธน�ค�รขยะเอสเอสไอสำ�หรับสถ�นศึกษ�
 บริษัทได้ดำาเนินโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอสำาหรับ 
สถานศึกษามาตั้งแต่ปี 2551 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำานวน  
8 แห่งในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านในล๊อค โรงเรียน
หนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านมรสวบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการ
สตรี 1 โรงเรียนบ้านคลองลอย และโรงเรียนบ้านหนองจันทร์  
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายโรงเรียน
ธนาคารขยะที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 8 แห่ง และการจัดประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ สร้างจิตสำานึกให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวที  
ในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมขยายผล 
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เอสเอสไอได้ร่วมดำาเนินการกับ 
กลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
 โดยในปีนี้  บริษัทยังมีการตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 อยา่งตอ่เนือ่ง โดยผลจาก 
การลงพื้นที่ทำาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ  
ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนละ 3,000 บาท จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อนำาไปขยายผล 
และต่อยอดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
โดยเนน้การสรา้งจติสำานกึดา้นการบรหิารจดัการขยะในสถานศกึษา 
ต่อไป

 โครงก�รค่�ยนักอนุรักษ์รุ่นเย�ว์
 บริษัทร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายเยาวชน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่
บางสะพาน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกๆ ปี เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและให้ 
เยาวชนคนรุ่นใหม่มีหัวใจสีเขียว มีจิตใจในการอนุรักษ์หวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น  
โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ได้ดำาเนินโครงการผ่านมาแล้ว 
จำานวน 11 ครั้ง มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แล้วทั้งสิ้น 1,027 คน
 โดยในป ี2560 ไดจ้ดักจิกรรมคา่ยนกัอนรุกัษร์ุน่เยาว ์รุน่ที ่12 ขึน้  
ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านท่าขาม หมู่ที่ 4 ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จำานวนทั้งสิ้น 109 คน จากโรงเรียนในพื้นที่ฯ จำานวน 22 โรงเรียน 
โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานเรียนรู้จำานวน 7 ฐาน  
ในพื้นที่วนอุทยานป่ากลางอ่าว หาดแม่รำาพึง และที่โรงเรียน 
บ้านท่าขาม นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมดูนกและกิจกรรม 
จิตอาสา โดยการเก็บขยะริมถนนโดยรอบวนอุทยานป่ากลางอ่าว  
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำาบล 
แม่รำาพึง และเจ้าหน้าที่วนอุทยานป่ากลางอ่าว
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 โครงก�รก้�วย่�งอย่�งพ่อ ต�มรอยในหลวงภูมิพลฯ
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับผู้นำาชุมชนตำาบล 
พงศ์ประศาสน์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย  
หนว่ยป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานนอ้ย และสถาน ี
พัฒนาป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ 
ป่าชายเลนจำานวน 999 ต้น ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำาวัยอ่อนจำานวน  
9 ล้านตัว และเก็บขยะชายหาดปากปิด โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 
ส่วนราชการ พนักงานบริษัท และประชาชนชาวบางสะพาน
จำานวน 1,069 คน เข้าร่วมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และ
ดำาเนินรอยตามแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พร้อมท้ังคืนความอุดมสมบูรณ์ 
ทรัพยากรชายฝ่ังของอำาเภอบางสะพาน เพิ่มแหล่งอาหาร  
และแหล่งรายได้ให้แก่ชาวประมงในชุมชน ณ แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์คลองปากปิด หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

 ก�รจัดกิจกรรมวันผู้สูงอ�ยุ 
 บริษัทร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำาบลแม่รำาพึงประจำาปี 2560 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม 
สรงน้ำาพระ รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการและ
กจิกรรมออกกำาลงักายสำาหรบัผูส้งูวยั โดยมผีูส้งูอายเุขา้รว่มกจิกรรม
จำานวน 349 คน พรอ้มกนันีบ้รษิทัไดส้นบัสนนุของขวญัใหแ้กผู่ส้งูอาย ุ
ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นีด้ว้ย ณ หอประชมุองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
แม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2560 บ�งสะพ�น
 เอสเอสไอร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ สวท.ประจวบคีรีขันธ์ 
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียน
วัดนาผักขวง

โครงการเอสเอสไออาสา

 โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน  
เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมทำากิจกรรม 
และดำาเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอำาเภอบางสะพาน
เพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน 

 ก�รสร้�งวัฒนธรรมจิตอ�ส�ทั่วทั้งองค์กร
 ปี 2560 พนกังานของบรษิทัไดร้ว่มมอืดำาเนนิกจิกรรมอาสายอ่ย 
ภายใต้โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา 
จำานวน 26 ความดี
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โครงการ	“25	ปี	เอสเอสไอ	250	ความดีพันดวงใจอาสา”	จำานวน	26	ความดี

ความดทีี่ 151  ร่วมฟื้นฟูบ้านพนักงานที่ถูกนำ้าท่วม ตำาบลพงศ์ประศาสน์

ความดทีี่ 152  ร่วมฟื้นฟูพื้นที่รวมใจชุมชน ทำาความสะอาดวัดห้วยทรายขาว 

ความดีที่ 153  ร่วมฟื้นฟูพื้นที่รวมใจชุมชน ล้างถนนหน้าชุมชนหอนาฬิกา ตำาบลกำาเนิดนพคุณ

ความดทีี่ 154  ทำาความสะอาดบรเิวณโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ ตำาบลบ้านทุ่งขี้ต่าย 

ความดทีี่ 155  ตัดต้นไม้ใหญ่โรงเรยีนอนุบาลบางสะพาน

ความดทีี่ 156  ร่วมสร้างฝายชะลอนำ้า บ้านคลองลอย

ความดทีี่ 157  ซ่อมแซมห้องนำ้าบ้านพนักงานที่ถูกนำ้าท่วม

ความดทีี่ 158  กำาจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมทิัศน์รอบสระนำ้าวัดเขาถำ้าม้าร้อง 

ความดทีี่ 159  ตดิตั้งเครื่องคอมพวิเตอร์โรงเรยีนบ้านหนองฆ้อง

ความดทีี่ 160  ซ่อมแซมแปลงผักไฮโดรโปนกิส์โรงเรยีนบ้านสวนหลวง 

ความดทีี่ 161  ปลูกต้นโกงกางและเก็บขยะ คลองปากปิด ตำาบลพงศ์ประศาสน์

ความดทีี่ 162  ฝึกสอน การฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ โรงเรยีนบางสะพาน ตำาบลแม่รำาพงึ

ความดทีี่ 163  ตดิตั้งเครื่องคอมพวิเตอร์โรงเรยีนบ้านชุมโค

ความดทีี่ 164  ซ่อมแซมพื้นเวทแีอโรบคิ ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนรัตนโกสนิทร์

ความดทีี่ 165  เทพื้นปูนซเีมนซ์ สถานตีำารวจภูธรบางสะพาน สาขากำาเนดินพคุณ

ความดทีี่ 166  ซ่อมแซมลานออกกำาลังกายและศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย 

ความดทีี่ 167  สร้างรั้วโรงเรยีนวัดดอนตะเคยีน 

ความดทีี่ 168  จัดทำาโรงเรอืนผักไฮโดรโปนกิส์ โรงเรยีนบ้านชะม่วง 

ความดทีี่ 169  ซ่อมแซมเครื่องออกกำาลังกายและปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ รพสต.ร่อนทอง

ความดทีี่ 170  สร้างสนามเด็กเล่น BBL โรงเรยีนบ้านสวนหลวง 

ความดทีี่ 171  ทาสหี้องนำ้าใหม่ ทาสรีั้วไม้หอฉัน และตดิตั้งระบบไฟฟ้าห้องนำ้าใหม่ วัดทุ่งมะพร้าว 

ความดทีี่ 172  ขนย้ายท่อระบายนำ้าเพื่อนำาไปตดิตั้งที่วัดหนิกอง  

ความดทีี่ 173  ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรยีน โรงเรยีนบ้านยางเขา

ความดทีี่ 174  ทาสกีำาแพงวัดดงไม้งาม

ความดทีี่ 175  ปรับปรุงสนามกฬีาและทาสเีครื่องเล่นเด็ก โรงเรยีนวัดถำ้าครีวีงศ์

ความดทีี่ 176  ทำาความสะอาดโบสถ์และบันไดทางขึ้น วัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง

 รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 754 คน หรือคิดเป็น 6,032 ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 
512 คน หรือคิดเป็น 4,096 ชั่วโมงงาน

การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

 โครงก�รเย�วชนอ�ส�ปันน้ำ�ใจสู่สังคม
 บรษัิทได้รเิริม่และจดัตัง้เครอืขา่ยเยาวชนจติอาสาในทอ้งถิน่ในนาม “กลุม่เยาวชนบางสะพานอาสา” สนบัสนนุทนุตัง้ตน้ใหแ้กก่ลุม่เยาวชน 
บางสะพานได้นำาไปบริหารจัดการ โดยจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากลุ่ม และนำาเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ประสบภัยทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ในปี 2560 ได้รับสมัครเยาวชนจิตอาสาเพิ่มเติมจำานวน 152 คนเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา
และได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อส่งมอบให้อำาเภอบางสะพานและหน่วยงานราชการใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ปัจจุบันมีเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา 
ท้ังส้ินจำานวน 334 คน

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�น               
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้�นเศรษฐกิจ

G4-EC1 ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ

รายได้จากการขายและให้บรกิารรวม ล้านบาท 20,173 19,824 25,332

ปรมิาณขายเหล็กรวม (พันตัน) ล้านบาท 1,126 1,232 1,285

EBITDA รวม ล้านบาท (37,897) 2,143 6,115 (ปรับปรุงใหม่ 

ปี 2559)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธริวม ล้านบาท (40,959) (2,869) 4,535

ก�รแบ่งปันมูลค่�ด้�นเศรษฐกิจ

คู่ค้า* ล้านบาท  1,502.00  1,320.00  2,190.00 

พนักงาน** ล้านบาท 546.71 658.12 712.21

สถาบันการเงนิ (ดอกเบี้ยจ่าย) ล้านบาท 2,345.44 2,607.13 1,015.08

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม*** ล้านบาท 13.91 5.20 6.40

ภาครัฐ (ภาษ)ี**** ล้านบาท 100.57 110.98 89.01

* มูลค่าจัดซื้อสนิค้าทั่วไป
**  ประกอบด้วยเงนิเดอืน ค่าจ้าง สวัสดกิาร เงนิสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชพี ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายอื่นในการพัฒนาบุคลากร
***  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม
**** ประกอบด้วยภาษเีงนิได้นติบิุคคล ภาษบีำารุงท้องถิ่น ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ภาษปี้าย และภาษหีัก ณ ที่จ่าย

1.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้�นคว�มพึงพอใจของลูกค้�

G4-PR5 เป้าหมาย ร้อยละ  75  75  75 

ระดับความพงึพอใจของลูกค้า

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A1 ร้อยละ 79 79 78

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2 ร้อยละ 70 70 78

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A3 ร้อยละ 86 89 82

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B2 ร้อยละ 77 77 81

ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้�นพลังง�น

G4-EN3 ปรมิาณการบรโิภคพลังงานโดยรวม เมกะจูล (MJ)  2,379,108,513.62 2,457,873,035.26 2,956,830,885.09

การบรโิภคพลังงานทางตรง เมกะจูล (MJ)  1,768,090,287.55 1,785,019,175.26 2,274,012,747.59

•		นำ้ามันเตา ลติร (Liter) 41,860,117.86 43,962,085.57 53,929,041.00

•		ดเีซล ลติร (Liter) 536,149.00 559,965.00 638,601.00

•		LPG 409,677.00 345,003.332 489,032.1857

การบรโิภคพลังงานทางอ้อม เมกะจูล (MJ)  611,018,226.07 672,853,860.00 682,818,137.51

•	 ไฟฟ้า เมกะวัตต์

ชั่วโมง (MWh) 

 169,727.29  186,903.85  189,671.70 

G4-EN6 ปรมิาณการใช้พลังงานความร้อน

สะสมที่ลดลงได้

เมกะจูล (MJ)  35,135,428.00 37,896,892.00 41,427,807.00

2.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้�นก�รปลดปล่อย CO2 

G4-EN15 การปลดปล่อย CO2 ตันคาร์บอน-

ไดออกไซด์

เทยีบเท่า 

(Tons CO2)

214,704.00 228,582.00 257,634.00

ตัวชี้วัดด้�นก�รใช้นำ้�

G4-EN8 ปรมิาณการบรโิภคนำ้า

ในกระบวนการผลติ

ล้าน

ลูกบาศก์เมตร 

1.17 0.98 0.99

Wastes 

G4-EN2 ปรมิาณของเสยีที่สามารถ

นำาไปรไีซเคลิ

ร้อยละ  98.34  99.24  98.14 

G4-EN23 ปรมิาณของเสยีที่นำาไปเผาทำาลาย ร้อยละ  0.36  0.66  1.65 

ปรมิาณของเสยีที่นำาไปฝังกลบ ร้อยละ 1.30 0.10 0.21

ตัวชี้วัดด้�นระบบขนส่ง

G4-EN30 จำานวนพาหนะที่เป็นทรัพย์สนิ

ของบรษิัทหรอืเช่าใช้สำาหรับ

ขนส่งผลติภัณฑ์

 

•	 รถบรรทุกสายสั้น คัน  73  57   59 

•	 รถบรรทุกสายยาว คัน  878  838   674 

จำานวนเที่ยวในการขนส่งผลติภัณฑ์

•	 รถบรรทุกสายสั้น เที่ยว  6,404  9,441   8,457 

•	 รถบรรทุกสายยาว เที่ยว  26,281  24,663   19,620 

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้�นก�รจ้�งง�น

G4-LA1 จำ�นวนพนักง�น  

•		จำานวนพนักงานบรษิัท คน 1,020 1,151 1,154

•		จำานวนพนักงานจ้างเหมา คน 429 324 146

จำ�แนกต�มเพศพนักง�นบริษัท

•		ชาย คน 882 934 929

•		หญงิ คน 138 217 225

จำ�แนกต�มอ�ยุ

•		50 ปี ขึ้นไป คน 77 88 96

•		30 - 50 ปี คน 728 823 805

•		น้อยกว่า 30 ปี คน 215 240 253

แบ่งต�มโครงสร้�งกลุ่มพนักง�น

บริษัท

•		ระดับบรหิาร คน 26 47 47

•		ระดับจัดการ คน 152 228 192

•		ระดับหัวหน้างาน คน 405 435 457

•		ระดับปฏบิัตกิาร คน 437 441 458

ก�รล�ออกของพนักง�นบริษัท  

จำานวนพนักงานที่ลาออก คน 118 93 65

สัดส่วนของพนักงานที่ลาออก ร้อยละ 

ของจำานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

11.56 8.08 5.63

จำ�แนกต�มเพศ

•		ชาย คน 84 60 46

•		หญงิ คน 34 33 19

จำ�แนกต�มอ�ยุ

•		50 ปี ขึ้นไป คน 7 5 4

•		30 - 50 ปี คน 62 64 43

•		น้อยกว่า 30 ปี คน 49 24 18

3.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ก�รจ้�งง�นใหม่ของบริษัท  

จำานวนพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่ คน 96 80 138

สัดส่วนของพนักงานที่ถูกรับ

เข้ามาใหม่

ร้อยละ 

ของจำานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

9.41 6.95 11.95

จำ�แนกต�มเพศ

•		ชาย คน 73 55 88

•		หญงิ คน 23 25 50

จำ�แนกต�มอ�ยุ

•		50 ปี ขึ้นไป คน 0 0 1

•		30 - 50 ปี คน 25 16 66

•		น้อยกว่า 30 ปี คน 71 64 71

ตัวชี้วัดด้�นก�รล�คลอดของพนักง�น

G4-LA3 จำานวนพนักงานที่ใช้สทิธลิาคลอด คน 5 8 5

จำานวนพนักงานที่ใช้สทิธลิาคลอด 

และยังกลับมาทำางาน

คน 5 8 5

ตัวชี้วัดด้�นก�รฝึกอบรม

G4-LA9 ชั่วโมงก�รฝึกอบรมเฉลี่ย  

จำ�แนกต�มพื้นที่ส�ข�

•		สำานักงานกรุงเทพ ชั่วโมง/คน/ปี 15.12 20.67 22.53

•		โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ชั่วโมง/คน/ปี 25.48 26.30 19.86

จำ�แนกต�มระดับ

•		ระดับจัดการ - ระดับบรหิาร ชั่วโมง/คน/ปี 18.43 19.05 28.89

•		ระดับปฏบิัตกิาร - ระดับ

 หัวหน้างาน

ชั่วโมง/คน/ปี 22.17 27.07 30.65

ตัวชี้วัดด้�นก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น

G4-SO4 จำานวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม

เรื่องจรยิธรรมธุรกจิ และการสื่อสาร

คน 189 22 117

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้�นจริยธรรมธุรกิจ

จำานวนการละเมดิจรยิธรรมธุรกจิ กรณี - - -

ตัวชี้วัดด้�นก�รจูงใจและรักษ�พนักง�น

สัดส่วนของพนักงานบรษิัทที่ได้รับ

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

คว�มผูกพันของพนักง�นบริษัท

ที่มีต่อบริษัท

ไม่ได้ดำาเนนิการ

สำารวจ

ไม่ได้ดำาเนนิการ

สำารวจ

-

เป้าหมาย ร้อยละ - - -

จำานวนพนักงานบรษิัทที่เข้าร่วม

ทำาแบบสำารวจ

คน - - 819

•		พนักงานสำานักงานกรุงเทพ ร้อยละ - - 11.00

•		พนักงานโรงงานเอสเอสไอ 

 บางสะพาน

ร้อยละ - - 89.00

คะแนน

•		คะแนนความผูกพันบรษิัท ร้อยละ - - 55.43

•		คะแนนความผูกพัน

 สำานักงานกรุงเทพ

ร้อยละ - - 33.71

•		คะแนนความผูกพัน

 โรงงานบางสะพาน

ร้อยละ - - 58.08

ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2559	 พ.ศ.	2560	 หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้�นคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย

G4-LA6 อัตร�คว�มถี่ของก�รบ�ดเจ็บ (IFR)

•		พนักงานและผู้รับเหมา กรณ/ีล้าน

ชั่วโมงทำางาน 

2.67 1.38 2.64

ค่�อัตร�คว�มถี่ก�รบ�ดเจ็บ

ถึงขั้นหยุดง�น (LTIFR)

•	 พนักงานและผู้รับเหมา กรณ/ีล้าน

ชั่วโมงทำางาน 

0.76 0.35 0.66

4.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LITFR: จำานวนพนักงานที่บาดเจ็บถงึขั้นหยุดงาน / จำานวนชั่วโมงการทำางานในปีนั้น X 1,000,000 
IFR:  (Number of injury x 1,000,000) / Total working hour

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	
ระดับ	3	(ระยะเวลา	3	ปี)	

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม
31 กรกฎาคม 2560

ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ	
ประเภทโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย	(T-VER)

องคก์ารบรหิารการจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน)
19 กันยายน 2560   

ร�งวัลแห่งคว�มภ�คภูมิใจ

รางวัลเกียรติยศสูงสุด
สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์	
และสวัสดิการแรงงาน	
15	ปีติดต่อกัน	ประจำาปี	2560	
(พ.ศ.	2546	-	2560)

กระทรวงแรงงาน
25 สิงหาคม 2560  
 

รางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น	ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางานระดับประเทศ	
ประจำาปี	2560	ระดับเพชร	
(รางวัลต่อเนื่อง	6	ปี)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน
5 ตุลาคม 2560 

รางวัลองค์กรสนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น	
ประจำาปี	2560

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
1 ธันวาคม 2560

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รจัดทำ�ร�ยง�น

ขอบเขตของร�ยง�นฉบับนี้

 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ฉบับประจำาปี 2560 นี้  
นับเป็นรายงานฉบับที่ 9 ที่บริษัทได้จัดทำาเพื่อเผยแพร่สู่ผู้ถือหุ้น  
ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในรายงานฉบับนี้ 
ไดม้กีารเพิม่เตมิการมสีว่นรว่มกับผูม้สีว่นไดเ้สยี และประเดน็มุง่เนน้ 
ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และนำาประเด็นเหล่านั้นมากำาหนด
เป็นกรอบการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ 
เหน็ภาพทีช่ดัเจนขึน้ทา่มกลางความทา้ทายและการเปลีย่นของโลก
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  เนื้อหาส่วนใหญ่ในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมกลยุทธ์ นโยบาย  
และแนวทางการดำาเนนิงาน ผลการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  
และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทเป็นหลัก และมีบางส่วนที่เชื่อมโยง 
ไปยังบริษัทกลุ่มเอสเอสไอด้วย ท้ังน้ี เพ่ือให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญของบริษัทได้มีการส่งต่อ 
และขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 อย่างไรก็ตามบริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายขอบเขต 
การรายงานในอนาคตเน่ืองจากบริษัทมีหน่วยธุรกิจอยู่ต่างประเทศด้วย 
 การจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ประยุกต์
ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 
ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล บริษัทได้เผยแพร่
รายงานฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ www.ssi-steel.com เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการเข้าถึงข้อมูลของทุกท่านอีกด้วย

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:	
 สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3
 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์  0-2238-3063-82, 0-2630-0280-6 
 โทรสาร  0-2236-8890, 0-2236-8892

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้�นคว�มยั่งยืน

 บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำาอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำาให้ผู้แจ้ง 
หรือบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ท้ังนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึงคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการดำาเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุป 
ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง 
 นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่มหลัก เพื่อให้เข้าใจมุมมอง ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังบนพื้นฐาน 
ของการมีส่วนร่วมและนำามาประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมถึงปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องเพื่อนำาพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จำานวนครั้งในการเชื่อมโยง

ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุน •	 ระบบการกำากับดูแลกจิการที่ดี

•	 การบรหิารความเสี่ยง

•	 ผลประกอบการ

•	 ความคบืหน้าของแผนฟื้นฟูกจิการ

•	 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น ไม่มกีารดำาเนนิการ N/A

แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี รายปี

กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  ตามความเหมาะสม

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่อง

การวเิคราะห์และคำาอธบิาย 

ของฝ่ายจัดการ  

รายไตรมาส

เว็บไซต์บรษิัท ต่อเนื่อง

Strategic Partner Meeting รายไตรมาส

ลูกค้า •	 คุณภาพผลติภัณฑ์

•	 การสนับสนุนด้านเทคนคิ 

•	 การส่งมอบตรงเวลา

•	 คุณภาพการบรกิาร

•	 การเข้าถงึสนิค้า 

•	 ข้อมูลสนิค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม 

•	 ผลติภัณฑ์ที่มคีุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประชุม ต่อเนื่อง

การสร้างความสัมพันธ์

ผ่านเครื่องมอื เช่น เว็บไซต์ 

คู่มอืผลติภัณฑ์และกจิกรรมต่างๆ

ต่อเนื่อง

การรับข้อร้องเรยีน ต่อเนื่อง

การเยี่ยมชมกจิการ ต่อเนื่อง

เว็บไซต์ ต่อเนื่อง

คู่ค้า •	 การส่งเสรมิคุณภาพ

•	 การส่งเสรมิด้านเทคนคิ

•	 การจัดการด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภัย 

 และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

การประชุมสัมมนาประจำาปี ต่อเนื่อง

การพบปะ ต่อเนื่อง

กระบวนการในการคัดเลอืกสรรหา ต่อเนื่อง

 ระบบให้คำาแนะนำา ต่อเนื่อง

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จำานวนครั้งในการเชื่อมโยง

คู่แข่งทางการค้า •	 การค้าอย่างเป็นธรรม 

•	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง 

 ทางการค้าด้วยวธิทีี่ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม

•	 ไม่ทำาลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้า

การประชุมหารอื ต่อเนื่อง

การเข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคม  ต่อเนื่อง

 การพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน   

ต่อเนื่อง

พนักงาน •	 สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย 

 ในการทำางาน

•	 การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า

•	 การประเมนิผลงาน และการจ่ายผลตอบแทน 

 ที่เป็นธรรม

•	 การสื่อสาร

•	 ไม่เลอืกปฏบิัตใินการจ้างงาน 

•	 สวัสดกิาร

 

การประชุม ต่อเนื่อง

การฝึกอบรมภายใน ต่อเนื่อง

กจิกรรมพนักงานสัมพันธ์ ต่อเนื่อง

การพบปะ ต่อเนื่อง

เสยีงตามสาย ต่อเนื่อง

ระบบอนิทราเน็ต ต่อเนื่อง

จดหมายอเิล็กทรอนกิส์ ต่อเนื่อง

การรับข้อร้องเรยีน ต่อเนื่อง

องค์กรกำากับดูแล •	 การสร้างงาน 

•	 การแข่งขันที่เป็นธรรม 

•	 ความปลอดภัยในการทำางาน 

•	 การลงทุนเพิ่มเตมิ 

•	 การส่งเสรมิเศรษฐกจิชาติ

การพบปะให้ข้อมูล ต่อเนื่อง

การเป็นสมาชกิ ร่วมกจิกรรม 

และร่วมประชุม

ตามความเหมาะสม

ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ตามความเหมาะสม

สังคมและชุมชน •	 การพัฒนาชุมชน

•	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชวีอนามัย  

 และความปลอดภัย

•	 โครงการลงทุนเพิ่มเตมิ

•	 การถ่ายทอดความรู้

•	 สนับสนุนกจิกรรมชุมชน

•	 การขนส่งผลติภัณฑ์

การพบปะ ต่อเนื่อง

การประชุมประจำาเดอืน ต่อเนื่อง

การประชุมกลุ่มผู้นำาการเยี่ยมชม ต่อเนื่อง

การสนับสนุนกจิกรรม ต่อเนื่อง

การให้ความช่วยเหลอื ต่อเนื่อง

กจิกรรมการสื่อสาร ต่อเนื่อง

การสำารวจความคดิเห็น ตามความเหมาะสม

 การรับข้อร้องเรยีน ต่อเนื่อง

ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รประเมินประเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืน 

 บริษัทได้จัดทำารายงานฉบับนี้  โดยเนื้อหาที่ ได้มาจาก 
การพิจารณาโดยการวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญ ซึ่งครอบคลุมถึง 
การทบทวนความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 
ตามกรอบการดำาเนินงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 
ประกอบกับข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียภายในระหว่าง 
การจดัทำารายงาน และประเมนิสาระสำาคญัตามแนวทางการรายงาน
ของ GRI เวอร์ชัน 4 (G4) และเป็นรายงานระดับ “Core” โดยเปิดเผย
หมวดสำาคัญ (Material Aspect) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดของแต่ละ 
ตัวชี้วัดในตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI G4 Content Index) 

 1. คดัเลอืกประเดน็ ระบปุระเดน็ทีม่นียัสำาคญัดา้นความยัง่ยนื  
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ GRI มาตรฐานสากล 
ในธุรกิจเดียวกัน และแนวโน้มของธุรกิจเหล็ก ก่อนคัดเลือกประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ  
และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ความสำาคัญและคาดหวังและสร้างคุณค่าร่วมกัน
 2. ประเมินส�ระสำ�คัญ ประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อ 
การดำาเนินธุรกิจ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ  
ตามระดับนัยสำาคัญสูงสุดและปานกลาง สำาหรับประเด็นอื่นๆ ทั่วไป 
บริษัทได้รายงานผ่านช่องการสื่อสารที่มี อาทิ รายงานประจำาปี  
แบบรายงาน 56-1 เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท 
 3. ก�รทวนสอบประเด็น สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วน 
ได้เสียเพื่อให้ข้อมูลที่รายงาน สอดคล้องกับประเด็นที่อยู่ ใน 
ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะทำางาน
บรหิารระบบความรบัผดิชอบตอ่สงัคมตรวจสอบการประเมนิประเดน็
ทีม่นัียสำาคัญต่อองค์กร และกำาหนดรปูแบบของรายงาน เพือ่ใหม้ัน่ใจ
ว่ารายงานมีความครอบคลุมประเด็นที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ต�ร�งประเมินนัยสำ�คัญ

ความสำาคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมต่อการดำาเนินธุรกิจ

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ประเด็น
ที่มีนัยสำ�คัญ

ป�นกล�ง

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญน้อยสุด
ไม่รายงาน

ประเด็น
ที่มีนัยสำ�คัญสูงสุด

 1.  การสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและการฟื้นฟูกิจการ
 2.  การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจด้วย 
  ความเป็นธรรม
 3.  การต่อต้านการทุจริต
 4.  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 5.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 6.  การจัดการทรัพยากรน้ำา
 7.  การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
 8.  นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 9.  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

1 42 53 6

7 8 9
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GRI	Aspect Indicator Level	of	
Reporting

Page Note

CSR	Report Annual	Report

Strategy and Analysis G4-1 2 - 4 -   -

G4-2 2 - 4, 5, 12 - 14 24 - 30, 132 - 139 -

Organisational Profile G4-3 6 - 7 -   -

G4-4 5  8 - 9, 15 -

G4-5 57 -   -

G4-6 - - -

G4-7 6 - 7 12 - 13 -

G4-8 5, 12 - 14  15 - 18 -

G4-9 5, 57 -   -

G4-10 36, 53 - 55 - -

G4-11 - - Not applicable

G4-12 8 - 10 15 - 18 -

G4-13 - 4 - 7, 10 - 11 -

General	Standard	Disclosures Fully Reported  Partially Reported           Not Reported
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GRI	Aspect Indicator Level	of	
Reporting

Page Note

CSR	Report Annual	Report

G4-14 2 - 4, 12 - 31 24 - 30 -

G4-15 2 - 4, 30, 33 - 35, 40 - 49 10 - 11 -

G4-16  34 - 35 - • Private Sector Collective Action  

 Coalition Against Corruption (CAC)

• The Association of Thai Hot Rolled  

 Flat Steel (ATHF)

• The Association of Thai Cold Rolled  

 Flat Steel (ATCF)

• Thailand Structural Steel Society  

 (TSSS)

• South East Asia Iron & Steel Institute  

 (SEASI)

• The Federation of Thai Industries

• Thailand Business Council for  

 Sustainable Development (TBCSD)

Identified Material  

Aspects and

Boundaries

G4-17 - 19 -

G4-18 57 - 60 -   -

G4-19 58 - 60 -   Results of Significant Issue  

Assessment 2017

G4-20 57 - 60 -   The Aspect is material within  

the organisation, refer to  

“About this Report” and “Assessment  

of SSI’s Key Sustainability Issues”

G4-21 31, 57 - 60 -   page 31 “Result of Stakeholder Survey” 

and page 57 - 60 “About this Report”

G4-22 - -   -

G4-23 2 - 4 4, 7, 10 - 11 -

Stakeholder  

Engagement

G4-24 9 - 10, 58 - 59 - Stakeholder Engagement

G4-25 9 - 10, 58 - 59 - Stakeholder Engagement

G4-26 9 - 10, 58 - 59 - Stakeholder Communication Process

G4-27 31, 58 - 59 - Stakeholder Communication Process
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GRI	Aspect Indicator Level	of	
Reporting

Page Note

CSR	Report Annual	Report

Report Profile G4-28 57 - -

G4-29 57 - -

G4-30 57 - -

G4-31 57 - -

G4-32  50 - 55 - -

G4-33 60  142 - 145 Our financial data are audited by 

Independent Auditor.

Governance G4-34 8 - 11 87 - 92, 97 - 98 -

G4-35 11 97 - 98 -

G4-36 11 97 - 98 -

G4-37 - 36 - 48, 97 - 98 -

G4-38 - 97 - 98 -

G4-39 - 49 - 60 -

G4-40 - 99 - 101 -

G4-41 - 90 - 91 -

G4-42 11 4 - 7, 72 - 87 -

G4-43 - 94 -

G4-44 11 93 -

G4-45 - 24 - 30, 72 - 73 -

G4-46 - 24 - 30, 72 - 73 -

G4-47 11 72 - 73 -

G4-48 60 - -

G4-49 11 72 - 73 -

G4-50 - - In 2017, there was zero case.

G4-51 - 62 - 69 -

G4-52 - 62 - 69 -

G4-53 - 93 -

G4-54 - - Not applicable

G4-55 - - Not applicable: Proprietary information

Ethics and Integrity G4-56 1, 8 - 11 - -

G4-57 34 - 35 85 - 87 -

G4-58 34 - 35 85 - 87 -
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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

Economic 

Performance

SSI G4-EC1 2 - 4, 12 - 14, 50 132 - 139

Partner G4-EC2 24 - 31 -

Customer G4-EC3 Not applicable

Community G4-EC4 - -

Market Presence SSI G4-EC5 - -

G4-EC6 - -

Indirect Economic Impacts SSI G4-EC7 - -

Community G4-EC8 2 - 4, 12 - 14, 50 -

Procurement Practices SSI G4-EC9 2 - 4, 45, 50 -

GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

General SSI Disclosures on

Management 

Approach

2 - 4, 8 - 11 -

Economic

Specific	Standard	Disclosures	Overview
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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

Materials SSI G4-EN1 18 -

G4-EN2 29, 52 -

Energy SSI G4-EN3 18 - 19, 51 -

G4-EN4 Not applicable

G4-EN5 24 - 25 -

G4-EN6 19 -

G4-EN7 19 -

Water SSI G4-EN8 19 - 21, 52 -

G4-EN9 19 - 21, 52 -

G4-EN10 19 - 21 -

Biodiversity SSI G4-EN11 -   -

Community G4-EN12 -   -

G4-EN13 23 -

G4-EN14 23 -

Emission SSI G4-EN15 24 - 25, 52 -

G4-EN16 24 - 25, 52 -

G4-EN17 -   -

G4-EN18 24 - 28 -

G4-EN19 24 - 31 -

G4-EN20 - -

G4-EN21 24 - 28 -

Influents and Waste SSI G4-EN22 19 - 22 -

G4-EN23 29, 52 -

G4-EN24 -   -

G4-EN25 -   -

G4-EN26 -   -

Product and Services SSI G4-EN27 17 -

G4-EN28  2 - 4, 32 - 33 4

Compliance SSI G4-EN29 -   -

Environmental
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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

Employment SSI G4-LA1 36 - 39, 53 - 55 -

G4-LA2 38 -

G4-LA3 54 -

Labor/Management Relations SSI G4-LA4 -   -

Occupational Health and Safety SSI G4-LA5 16 - 17 -

G4-LA6 2 - 4, 16, 55 -

G4-LA7 -   -

G4-LA8 -   -

Training and Education SSI G4-LA9 16 - 17, 39, 54 -

G4-LA10 - -

G4-LA11 55 -

Diversity and Equal Opportunity G4-LA12 36, 53 - 54 -

Equal remuneration for  

women and men

SSI G4-LA13 -   -

Labor Practices and Decent Work

Supplier Assessment for labor 

practices

SSI                 

 Supplier

G4-LA14 SSI found no illegalctions from performing supplier  

assessments, auditing and evaluation.

G4-LA15 - -

Labor practices grievance 

mechanisms

SSI G4-LA16 SSI has received no significant complaints,  

affecting the business.

Social

GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

Transport SSI G4-EN30  17, 52 -

Overall G4-EN31 - -

Supplier Environmental Assessment SSI G4-EN32  22 -

G4-EN33 17 -

Environmental Grievance 

Mechanisms

SSI G4-EN34 31, 58 - 59 -
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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

Human Rights Center

Investment SSI G4-HR1 - -

G4-HR2  37, 54 -

Non-discrimination SSI G4-HR3 - -

Freedom of association 

and collective bargaining

SSI G4-HR4 8 - 10 -

Child Labor SSI G4-HR5 36, 53 - 54 No case of child labor in our operations.

Forced or compulsory labor SSI G4-HR6 36, 53 - 54 No case of forced labor in our operations.

Security practices SSI G4-HR7 - -

Indigenous rights SSI G4-HR8 - -

Assessment SSI G4-HR9 - -

Supplier human rights assessment SSI                  

Supplier

G4-HR10 SSI found no illegal actions from performing supplier 

assessment, auditing and evaluation.

G4-HR11 - -

Human rights grievance mechanisms SSI G4-HR12 - -

Society

GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

Local Communities SSI G4-DMA 32 -

G4-SO1 2 - 4, 40 - 50 -

G4-SO2 2 - 4, 40 - 50 -

Anti-corruption SSI G4-SO3 34 - 35 -

G4-SO4 34 - 35, 54 -

G4-SO5 34 - 35 In 2017, there was no corruption case.

Public policy SSI G4-SO6 - -

Anti-competitive behavior SSI G4-SO7 - 10 - 11

G4-SO8 - -

Supplier assessment for impacts 

on society

SSI G4-SO9 SSI found no illegal actions from performing supplier 

assessments, auditing and evaluation.

G4-SO10 - -

Grievance Mechanisms for Impacts 

on Society

SSI G4-SO11 - -



ร�ายงานความร�ับผิดชอบต่อสังคม ปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

68

GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

CSR	Report Annual	Report

Customer Health and Safety SSI G4-PR1 - -

G4-PR2 - -

Products and service labeling SSI G4-PR3 - -

G4-PR4 - -

G4-PR5 51 -

Marketing Communications SSI G4-PR6 - -

G4-PR7 - -

Customer Privacy SSI,

Partner,

Customer

G4-PR8 SSI strictly protects confidential information 

of customers (as promagated in the Business Ethics 

of the Company). In 2017, there was no substantiated 

complaint regrading breaches of customer privacy 

and losses of customer data, CSR report page 9, 32.

Compliance SSI,

Partner,

Customer

G4-PR9 In 2017, there was no fines for non-compliance 

with laws and regulations concerning the provision 

and use of products and services. 

Product	Responsibility



SSI กับ SDGs

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001)
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 3. ผลักดันการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 5. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า

 1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและบริการ 
  ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการจากชุมชนในพื้นที่
 3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรม

การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 1. ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
  ในการทำางาน ผ่านโครงการรณรงคล์ดอุบตัเิหตุจากการทำางาน  
  และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วย 
  ความปลอดภัย 
 2. บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง 
  เหตุฉุกเฉิน 
 3. จัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 1. ปฏบิตัติอ่คูค่า้-คูแ่ขง่ขนัทางการคา้อยา่งเปน็ธรรม โดยปฏบิตั ิ
  ตามข้อกฎหมายของภาครัฐ 
 2. สนับสนุนภาครัฐในการดูแลการค้าเสรีที่เป็นธรรม
 3. สนบัสนนุการดำาเนนินโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รัปช่ัน 
  ของบรษิทั และเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
  ในการต่อต้านการทุจริต

การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน

 1. กำาหนดโครงสร้างการจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
  การพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง
 2. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน ชีวิตส่วนตัว 
  และครอบครัว (WORK LIFE BALANCE) 
 3. ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาพนักงาน
 4. ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมพนักงาน

การพัฒนาชุมชนและสังคม

 1. ส่งเสริมการออมเงินของชุมชนในพื้นที่ดำาเนินธุรกิจ
 2. สง่เสรมิประชาชนและเยาวชนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการดำาเนนิ 
  ธุรกิจและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
 3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรม 
  และโครงการด้านความยั่งยืน
 4. การจ้างงานโดยมุ่งเน้นบุคลากรในพื้นถิ่น ส่งเสริมสถาบัน 
  ครอบครัว และลดการอพยพย้ายถิ่น

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) 
ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาโลกระหว่างปี 2558 - 2573
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สำานักงานใหญ่	:
28/1 อาคารประภาวิทย์  
ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

สำานักงานโรงงาน : 
9 หมู่ที่ 7 ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
  0-3269-1412-5,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421


